Marketingová studie turistického regionu Telčsko
závěrečná zpráva

Tento projekt je spolufinancován Evropskou Unií

Marketingová studie cestovního ruchu turistického regionu Telčsko

OBSAH
ÚVOD A CÍLE MARKETINGOVÉ STUDIE .......................................................................................... 4
1.

METODIKA A POSTUP ZPRACOVÁNÍ ....................................................................................... 5
1.1

2.

Zapojení subjektů do přípravy Koncepce .................................................................................... 5

ZÁKLADNÍ PROFIL A VYMEZENÍ ŘEŠENÉHO ÚZEMÍ .............................................................. 6
2.1

Definování zájmové oblasti........................................................................................................ 6

2.2

Poloha území ........................................................................................................................... 7

2.3

Přírodní podmínky .................................................................................................................... 7

2.4

Demografická charakteristika území........................................................................................... 9

2.5

Ekonomika a trh práce ............................................................................................................ 11

2.5.1
2.6

2.6.1
2.6.2
2.6.3
2.6.4
2.6.5
2.6.6
2.6.7
2.6.8
3.

Význam Cestovního ruchu v národním hospodářství........................................................... 14
Příjezdový cestovní ruch .................................................................................................. 15
Domácí cestovní ruch ...................................................................................................... 17
Výjezdový cestovní ruch .................................................................................................. 19
Vnitřní cestovní ruch........................................................................................................ 21
Domácí nabídka cestovního ruchu .................................................................................... 22
Hrubá přidaná hodnota a hrubý domácí produkt cestovního ruchu..................................... 25
Zaměstnanost v cestovním ruchu ..................................................................................... 26

ANALÝZA STRANY NABÍDKY ................................................................................................. 27
3.1

Kulturně-historické atraktivity regionu ...................................................................................... 27

3.1.1
3.1.2
3.1.3
3.1.4
3.1.5

Historické náměstí Zachariáše z Hradce ............................................................................ 27
Státní zámek Telč............................................................................................................ 28
Hrad Roštejn................................................................................................................... 28
Premonstrátský klášter v Nové Říši ................................................................................... 28
Další kulturně historické pamětihodnosti v regionu ............................................................ 28

3.2

Přírodní atraktivity regionu ...................................................................................................... 29

3.3

Základní infrastruktura cestovního ruchu .................................................................................. 30

3.3.1
3.3.2
3.3.3
3.4

Dopravní infrastruktura v regionu.................................................................................... 30
Ubytovací infrastruktura................................................................................................... 31
Stravovací kapacity ......................................................................................................... 34

Doplňková infrastruktura a služby cestovního ruchu ................................................................. 35

3.4.1
3.4.2
3.4.3
3.4.4

Sportovně-rekreační zařízení ............................................................................................ 35
Kulturně - společenská zařízení ........................................................................................ 37
Informační služby............................................................................................................ 37
Kulturní a společenské akce v regionu Telčsko ................................................................. 37

3.5

Hodnocení turistických cílů v regionu ....................................................................................... 38

3.6

Stakeholder analýza................................................................................................................ 39

3.6.1
3.6.2
4.

Ekonomická struktura regionu Telčsko a trh práce............................................................. 11

Analýza globálního prostředí.................................................................................................... 14

Podnikatelé v cestovním ruchu ......................................................................................... 39
Obce regionu Telčsko ...................................................................................................... 43

ORGANIZAČNÍ STRUKTURA CESTOVNÍHO RUCHU A SYSTÉM POSKYTOVÁNÍ INFORMACÍ . 47
4.1 Zapojení regionu do organizací na podporu cestovního ruchu.......................................................... 47
4.2

5.

Financování cestovního ruchu v Telči a okolí............................................................................. 48

ANALÝZA MARKETINGOVÉ STRATEGIE MĚSTA A MIKROREGIONŮ...................................... 50

© DHV CR, spol. s r. o., 06/2007

2

Marketingová studie cestovního ruchu turistického regionu Telčsko

6.

7.

ANALÝZA SOUČASNÉHO NÁVŠTĚVNÍKA................................................................................ 52
6.1

Metodologie sběru dat ............................................................................................................ 52

6.2

Základní charakteristiky návštěvníků ........................................................................................ 52

6.2

Demografická segmentace ...................................................................................................... 55

6.3

Geografická segmentace ......................................................................................................... 57

6.5

Motivy návštěvy a hlavní spotřebovávané aktivity ..................................................................... 58

6.6

Hlavní pozitiva a negativa Telčsko ........................................................................................... 63

ANALÝZA ZPŮSOBU PRODEJE SLUŽEB CR ............................................................................ 64
7.1

Komunikace s cílovými skupinami ............................................................................................ 64

7.2

Využití marketingových nástrojů při prodeji služeb CR............................................................... 64

8.

SWOT ANALÝZA..................................................................................................................... 66

9.

VIZE CESTOVNÍHO RUCHU TURISTICKÉHO REGIONU TELČSKO .......................................... 67
9.1

Výchozí situace strategie......................................................................................................... 67

9.2

Zdůvodnění strategické vize .................................................................................................... 67

9.3

Cílové skupiny a jejich charakteristiky ...................................................................................... 68

9.3.1
9.3.2
9.3.3
9.3.4

Rodiny s dětmi................................................................................................................ 69
Zahraniční návštěvníci ..................................................................................................... 75
Senioři............................................................................................................................ 81
Účastníci konferencí, seminářů a školení ........................................................................... 88

9.4 Strategická vize regionu Telčsko ................................................................................................... 90

9.4.1 Marketingové cíle rozvoje cestovního ruchu v regionu Telčsko ................................................ 90
9.5 Struktura priorit a opatření ........................................................................................................... 92

9.5.1 Infrastruktura cestovního ruchu.............................................................................................. 92
9.5.2 Marketing cestovního ruchu ................................................................................................... 95
9.5.3 Management cestovního ruchu............................................................................................... 98
9.5.4 Produkty cestovního ruchu ....................................................................................................100
9.6 Pilotní produkt a jeho rozpracování do detailního marketingové plánu ............................................116
10. PŘÍLOHY .............................................................................................................................. 117

© DHV CR, spol. s r. o., 06/2007

3

Marketingová studie cestovního ruchu turistického regionu Telčsko

ÚVOD A CÍLE MARKETINGOVÉ STUDIE
Účelem zpracování této studie je zejména zjistit současný stav odvětví cestovní ruchu a odvětví
bezprostředně s cestovním ruchem souvisejících, analyzovat současné i potenciální cílové skupiny
regionu Telčsko, zhodnotit silné a slabé stránky, příležitosti a ohrožení regionu Telčsko pro
cestovní ruch a navrhnout na základě analytických poznatků a znalostí o návštěvnících
marketingovou strategii, která bude realizovatelná do roku 2015.
Analýza nemá ambice pokrývat komplexně všechny aspekty rozvoje regionu Telčsko a sloužit tak
jako statistická ročenka turistického regionu (to je spíše doménou strategických rozvojových
dokumentů), ba naopak klade do popředí marketingové hledisko, tj. soustřeďuje se na to, co chce
trh. Přesto nelze zcela opustit obecnou rovinu (kontext) studie, aby byla zajištěna její
srozumitelnost jak pro vedení města a členských obcí mikroregionů, tak i pro nejširší veřejnost.
Ačkoliv je primárně určena obecním managementům a organizacím zodpovědným za rozvoj
cestovního ruchu, nelze vynechat ani nejširší veřejnost, která by měla být s touto studií
srozuměna, neboť marketingová studie vznikla z veřejných zdrojů, tj. z peněz daňových
poplatníků.
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1.

METODIKA A POSTUP ZPRACOVÁNÍ

Marketingová studie cestovního ruchu se skládá ze dvou hlavních části: analytické a návrhové.
Podrobnější popis metodiky jednotlivých částí je uveden na začátku kapitol.
Analytická část se skládá z několika subanalýz. První z nich je základní socioekonomický profil
řešeného území, kde jsou využita zejména statistická data a poskytuje pohled na řešené území a
problematiku cestovního ruchu v širším kontextu.
Následuje analýza poptávky, pro jejíž zpracování je využito více zdrojů dat a informací. Počet
návštěvníků je zjišťován pomocí dotazníkového šetření návštěvníků turistického regionu Telčsko
doplněného o sčítání návštěvníků na vytipovaných lokalitách, podle počtu prodaných vstupenek na
Státním zámku Telč a podle vytíženosti lůžkové kapacity v regionu a celkovém počtu lůžek.
Analýza nabídky využívá především dostupná data o infrastruktuře, službách a atraktivitách pro
rozvoj cestovního ruchu. Zdrojem informací jsou především dotazníková šetření vybraných
subjektů a řízené rozhovory s jejich zástupci.
Poslední kapitolou analytické části je analýza institucionálních a ekonomických a aspektů rozvoje
cestovního ruchu. Základním zdrojem informací jsou zde zejména dotazníková šetření klíčových
aktérů v území.
Přechodovou fází mezi analytickou

a návrhovou části marketingové studie představuje SWOT

analýza, která byla formulována Řídící skupinou projektu (expertně), ale k níž měli možnost se
vyjádřit i všichni dotazování v rámci tzv. „stakeholder analýzy – analýzy klíčových subjektů pro
cestovní ruch v rámci řešeného území“.
Návrhová část se skládá z několika fází. První z nich je vize rozvoje turistického regionu Telčsko
formulovaná jako cílový stav realizace marketingové studie. Hlavní problémy rozvoje regionu, které
lze definovat jako jevy a procesy, které vyplývají z analýzy a jsou současně v rozporu s vizí, jsou
námětem další kapitoly návrhové části.

1.1 Zapojení subjektů do přípravy Koncepce
Zpracování Koncepce a výstupy byly průběžně diskutovány na workshopech řídicí skupiny projektu.
Členy řídicí skupiny byli zástupci zadavatele, mikroregionů Telčsko a Regionu Renesance, zástupci
vzdělávacích institucí, obcí a podnikatelů v řešeném území.
Do přípravy Koncepce však byly zapojeny i další subjekty. Se zástupci některých z nich (obcí a
podnikatelů) byla prováděna dotazníková šetření a řízené rozhovory v rámci zpracování analytické
části.
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2.

ZÁKLADNÍ PROFIL A VYMEZENÍ ŘEŠENÉHO ÚZEMÍ

Základní profil území zahrnuje analýzu nejdůležitějších dat a informací, které se týkají polohy,
přírodních poměrů, obyvatelstva a ekonomiky regionu. Jako zdroje informací byly použity zejména
statistické údaje (data ze Sčítání lidu, domů a bytů 2001, lexikonu obcí ČR, data o
nezaměstnanosti, využití půdy atd.) a dílčí studie, které se vztahují k řešenému území.

2.1 Definování zájmové oblasti
Turistický region Telčsko představuje funkční region, pro nějž je dle metodiky Czechtourism
typický určitý druh cestovního ruchu, integrující jednotlivé prvky dané oblasti a současně je
odlišuje od ostatních regionů.
Zajímavostí je, že turistický region (nebo hierarchicky nižší oblast)

Telčsko dle oficiálních

regionalizací agentury Czechtourism neexistuje. Existuje pouze turistický region Vysočina, který je
identický s turistickou oblastí Vysočina. V rámci turistické oblasti Vysočina pak lze najít pouze
město Telč. To jen podtrhuje nesourodost tohoto území – Telč jako výrazné centrum cestovního
ruchu a okolní obce jako více či méně periferní území pro cestovní ruch.
Řešené území tvoří 51 obcí, z čehož 50 náleží do kraje Vysočina, 1 obec (Červený Hrádek) patří do
Jihočeského kraje. Z hlediska příslušnosti k ORP lze konstatovat, že 45 obcí patří do obvodu obce
s rozšířenou působností Telč, 5 obcí (Hodice, Panenská Rozsíčka, Pavlov, Růžená a Třeštice) patří
do obvodu obce s rozšířenou působnosti Jihlava (pověřený obecní úřad Třešť). Jedna obec
přináleží do ORP Dačice v Jihočeském kraji.
Obce řešeného území se již delší dobu sdružují do svazků obcí - mikroregionů. Některé z nich jsou
součástí pouze mikroregionu Telčsko, menšina z nich je pak součástí mikroregionu Novoříšsko.
Samozřejmě, některé z nich jsou součástí obou formací. Obce Panské Dubenky a Klatovec však
nejsou součástí žádného mikroregionu.
K mikroregionu Telčsko náleží celkem 49 obcí: Bohuslavice, Borovná, Dolní Vilímeč, Doupě, Dyjice,
Černíč, Červený Hrádek, Hodice, Horní Myslová, Hostětice, Jindřichovice, Knínice, Kostelní Myslová,
Krahulčí, Krasonice, Lhotka, Markvartice, Mrákotín, Mysletice, Mysliboř, Nevcehle, Nová Říše,
Olšany, Olší, Ořechov, Panenská Rozsíčka, Pavlov, Radkov, Rozseč, Růžená, Sedlatice, Sedlejov,
Stará Říše, Strachoňovice, Svojkovice,Telč, Třeštice, Urbanov, Vanov, Vanůvek, Vápovice,
Volevčice, Vystrčenovice, Zadní Vydří, Zdeňkov, Zvolenovice, Žatec, Řásná, Řídelov.
Obce náležící do Mikroregionu Novoříško: Bohuslavice, Dolní Vilímeč, Jindřichovice, Markvartice,
Rozseč, Sedlatice, Stará Říše, Vápovice, Vystrčenovice, Červený Hrádek.
Mikroregiony vznikly jako přirozená formace obcí, spojených kulturními a historickými tradicemi,
ale také společnými problémy. Hlavním důvodem k založení sdružení byla možnost operativnějšího
a schůdnějšího řešení těchto problémů, efektivnějšího čerpání finančních prostředků ze státního
rozpočtu a z fondů Evropské unie.
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2.2 Poloha území
Mikroregion Telčsko se nachází v jižní části Českomoravské vrchoviny. Z hlediska příslušnosti ke
statistickým jednotkám pro potřeby Evropské Unie turistický region Telčsko zaujímá jihozápadní
část NUTS II (region soudržnosti) Jihovýchod, jižní část NUTS III kraje Vysočina resp. jižní část
NUTS IV (okres) Jihlava. Pouze obec Červený Hrádek patří do

okresu Jindřichův Hradec,

Jihočeského kraje a regionu soudržnosti Jihozápad.
Podobně jako celá řada ostatních mikroregionů v rámci České republiky kopíruje region Telčsko
věrně území bývalého soudního okresu z let 1850 –1949. Prapůvodní geneze však sahá až do 14.
století – kdy se konstituovalo

Telčské panství. Přes všechny změny politickoekonomického

charakteru v uplynulých 150 letech si region uchoval svá jedinečná specifika, historické vazby
(v oblasti hospodářství, školství, kultury, veřejné a církevní správy) na svá přirozená centra,
kterými jsou město Telč (leží v centru mikroregionu a plní funkci dominantního centra ve všech
uvedených oblastech), dále pak obce Mrákotín v západní části a Nová Říše ve východní části
mikroregionu, které mají funkci doplňkových center.
Poloha řešeného území v rámci České republiky

2.3 Přírodní podmínky
Region Telčsko je součástí Českomoravské vrchoviny a právě v západní části regionu Telčsko
dosahuje Českomoravská vrchovina svých nejvyšších výšek – Javořice (836,5 m.n.m). Na
geologické struktuře se podílí zejména jemnozrnná žula. S ohledem na geologické stáří a
tektonickou stabilitu území je pro zdejší krajinu typická zvlněná plošina v nadmořských výškách
500-700 m s ojedinělými vrcholy přesahujícími tuto výškovou hranici.
© DHV CR, spol. s r. o., 06/2007
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Vysoká nadmořská výška a relativní uzavřenost údolí jsou hlavní faktory zdejšího poměrně drsného
klimatu. Např. roční průměrná teplota v Telči je 6,5 °C. Průměrný počet letních dnů (nad 25 °C) je
35,4 dne, zatímco hlavní město Praha jich má 47. Charakter klimatu však nejlépe ukazuje počet
mrazových dnů (den s nejnižší teplotou pod 0 °C), kterých je v Telči 141, zatímco Praha jich má
pouze 75. Tato extremita podnebí je dána zejména vysokou nadmořskou výškou s poměrně
intenzívním horizontálním prouděním vzduchu, které teplotu vzduchu snižují. V zimních měsících se
silně uplatňuje efekt stékání studeného vzduchu z výše položených poloh do údolí. Průměrný počet
dnů se sněhovou pokrývkou je 71,7 dne je v porovnání s Prahou více než dvojnásobný. Klimatické
podmínky Telčska jsou všeobecně známé a vžily se i do lidových označení – Moravská Sibiř, a
názvů některých obcí (např. Studená).
Poloha regionu na „střeše České republiky“ predisponuje i hydrologické charakteristiky. Jihlavské
vrchy tvoří evropské rozvodí Černého a Severního moře. Telčsko náleží zejména do úmoří Černého
moře. Území je z větší částí odvodňováno Moravskou Dyjí prostřednictvím přítoků Telčský potok,
Pavlovský potok a Myslůvka. Západní část regionu je odvodňována prostřednictvím Hamerského
potoka do Nežárky

a náleží tedy úmoří Severního moře. Nejvyšších průtoků dosahují toky

v souvislosti s jarním táním v březnu, průtokově nejslabším je naopak srpen. Poloha na rozvodí a
nedostatek vody v letních měsících, ale i cílevědomá snaha budovat rybníky pro chovné účely a
jako zdroj energie pro manufaktury se podepsal na velké hustotě vodních nádrží na Telčsku.
Z důvodu slabě rozvinuté průmyslové výroby mají všechny rybníky dobrou kvalitu vody a
využívány jsou jak ke koupání tak i k rybolovu.
Kvalita životního prostředí vděčí za svůj stav zejména citlivému průmyslovému rozvoji v minulém
století, pro který zde nebyly lidské ani materiální kapacity. Větší lokální zdroje znečištění byly
v průběhu 90. let úspěšně eliminovány např. přechodem na jiný typ vytápění.
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2.4 Demografická charakteristika území
Tabulka 1: Počet obyvatel a hustota osídlení v obcích řešeného území
Název obce
Bohuslavice
Borovná
Černíč
Červený Hrádek
Dolní Vilímeč
Doupě
Dyjice
Hodice
Horní Myslová
Hostětice
Jindřichovice
Klatovec
Knínice
Kostelní Myslová
Krahulčí
Krasonice
Lhotka
Markvartice
Mrákotín
Mysletice
Mysliboř
Nevcehle
Nová Říše
Olšany
Olší
Ořechov
Panenská Rozsíčka
Panské Dubenky
Pavlov
Radkov
Rozseč
Růžená
Řásná
Řídelov
Sedlatice
Sedlejov
Stará Říše
Strachoňovice
Svojkovice
Telč
Třeštice
Urbanov

Počet
obyvatel k
SLDB 2001
125
89
150
223
96
87
136
773
87
136
99
71
206
68
570
237
81
210
925
128
223
248
798
60
60
74
89
139
419
229
197
293
200
87
72
273
661
82
64
6053
114
123

© DHV CR, spol. s r. o., 06/2007

Počet
obyvatel k
1.1. 2006
124
90
142
214
92
99
136
762
86
125
85
62
187
59
630
210
77
192
923
122
222
241
847
62
57
74
103
143
431
231
193
305
201
93
65
267
717
84
69
5751
108
131

Rozloha v
ha

Hustota
osídlení
(obyv. na km2)

375
520
761
679
546
513
1 493
1 255
364
449
376
659
1 067
512
364
1 181
224
641
1 828
292
737
783
785
730
361
290
441
341
1 335
629
827
550
1 352
653
341
749
1 778
434
309
2 486
702
337

33,03
17,32
18,65
31,52
16,84
19,31
9,11
60,71
23,62
27,81
22,60
9,41
17,52
11,53
173,10
17,78
34,33
29,94
50,49
41,78
30,13
30,77
107,92
8,49
15,77
25,56
23,35
41,91
32,28
36,70
23,33
55,49
14,87
14,24
19,09
35,65
40,33
19,36
22,36
231,31
15,39
38,83
9
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Vanov
Vanůvek
Vápovice
Volevčice
Vystrčenovice
Zadní Vydří
Zdeňkov
Zvolenovice
Žatec
Celkem

90
35
53
56
116
52
78
78
112
15725

90
33
49
48
110
51
73
71
109
15446

427
256
199
332
326
384
400
407
316
34099

21,08
12,90
24,63
14,47
33,76
13,27
18,24
17,45
34,48
45,30

Zdroj: Malý lexikon obcí ČR, 2006

Z uvedené tabulky je zřejmé, že největším sídlem je město Telč, které má jako jediné nad 1000
obyvatel. Současně se jedná o jedinou obec se statutem města. V kategorii velkých obcí (od 500
do 1000 obyvatel) figurují již jen obce Mrákotín, Stará Říše, Nová Říše, Hodice a Krahulčí. Obce
Mrákotín, Stará Říše a Nová Říše představují tzv. městyse, tj. obec jejíž význam přesahuje význam
vesnice, ale nesplňuje všechny atributy města. Tato kategorie byla znovuobnovena zákonem č.
234/2006 Sb., nicméně jen obce Mrákotín a Stará Říše si požádaly o navrácení tohoto statutu.
Všechny ostatní obce jsou malé obce, které mají méně než 500 obyvatel a většina z nich dokonce
méně jak 200 – tj. velmi malé obce.
Řešené území má výrazně venkovský charakter – hustota osídlení dosahuje jen cca 45 obyvatel
na 1 km2 (při rozloze cca 341 km2 a 15 446 obyvatelích k 1.1. 2006).
Při pohledu na index populačního vývoje v následující mapce je zřetelný trend poklesu počtu
obyvatelstva – v celém řešeném území, ve 32 obcích došlo k poklesu počtu obyvatel a pouze u 19
z nich došlo k mírnému nárůstu. Trend tak kopíruje populační vývoj ČR.
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obrázek 1 Index populačního vývoje

2.5 Ekonomika a trh práce
2.5.1

Ekonomická struktura regionu Telčsko a trh práce

Ekonomická struktura regionu Telčsko je primárně dána absencí nalezišť strategických nerostných
surovin a s tím souvisejícím vývojem, který byl orientován spíše na zemědělskou výrobu a
navazující zpracovatelské kapacity. Nedostatek pracovních míst se rovněž podepsal na velikosti
sídel v regionu Telčsko. Na druhou stranu tradiční výroba opírající se spíše o malé a střední
podniky se stala výhodou v transformačním období, kdy uvolňovaní zaměstnanci byli relativně
snadno absorbováni nově vznikajícími firmami.
V současné době je na území mikroregionu registrováno více jak dva tisíce ekonomických subjektů
(cca 2 500 subjektů k 31.12.2005). Ve struktuře hospodářských subjektů mikroregionu dle odvětví
činnosti má významné postavení zemědělství (cca 14 % subjektů představují samostatně
hospodařící rolníci). V primárním sektoru působí cca 20 % ekonomických subjektů, přičemž více
jak 20 zaměstnanců má pouze deset podniků. Mezi největší společnosti patří Zemědělské družstvo
Telč, Zemědělské družstvo Roštýn v Hodicích a Zemědělské družstvo Sedlejov.

© DHV CR, spol. s r. o., 06/2007
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Sekundární sektor mikroregionu se podílí cca 17 % na celkovém počtu ekonomických jednotek.
Převážná většina subjektů (asi 95 %) má méně jak 20 zaměstnanců. Pouze čtyři podniky mají více
jak 100 zaměstnanců, mezi největší zaměstnavatele patří Krahulík - Masozávod Krahulčí a Telčská
strojírenská, a.s. Průmysloví zaměstnavatelé vytvořili pracovní místa pro více jak 1900 osob.
Odvětvová struktura průmyslu vykazuje slabou diverzifikaci – většina pracovních míst je
v potravinářském průmyslu.
Sektor služeb se na celkovém počtu ekonomických subjektů podílí cca 55 %. Drtivá většina ES
představuje subjekty bez zaměstnanců, pouze sedm subjektů má více než 20 zaměstnanců.
Dominantní postavení v sektoru služeb na území mikroregionu má město Telč, zde má sídlo téměř
60 % všech ekonomických subjektů působících v daném odvětví. Polovina hospodářských subjektů
působících ve městě zaměřuje svoji podnikatelskou činnost na odvětví obchodu a oprav. Dalším
rozsáhlým odvětvím jsou převážně služby pro podniky.

Významnými z hlediska počtu

registrovaných ekonomických jednotek jsou: Mrákotín, Hodice, Stará Říše a Krahulčí. Mimo obce
Mrákotín jde ve většině obcí o služby obchodu a oprav. U obce Mrákotín hrají důležitou roli i služby
pohostinství a ubytování, dále pak služby pro podniky.
Co

do

výše

nezaměstnanosti

Region

Telčsko

patří

v krajském

měřítku

dlouhodobě

k nejpostiženějším oblastem, nicméně v národním kontextu patří k podprůměru. Jednotlivé obce
vykazují výraznou variabilitu ve výši nezaměstnanosti (od plné zaměstnanosti až po 30%
nezaměstnanost). Pro Telčsko je charakteristická velmi výrazná sezónnost v nabídce pracovních
příležitostí (a tím průběh míry nezaměstnanosti). Podniky vyvíjející aktivity ve zpracovatelském
průmyslu, ale i ve službách si odkládají na zimní sezónu své zaměstnance „do úschovny“ na úřadu
práce, aby je zase v jarních měsících mohli zaměstnat.
Problémovost z hlediska pracovních příležitostí lze doložit i prostřednictvím vyjížďky za
zaměstnáním mimo místo trvalého bydliště (viz. následující obrázek), kde prakticky jen v Telči a
Krahulčí je podíl vyjíždějících za zaměstnáním mimo místo trvalého bydliště ku celkovému počtu
ekonomicky aktivních nižší než 33 %.
Z hlediska volných pracovních míst můžeme konstatovat, že nejvíce volných pracovních míst
(celkových 136 v roce 2005) je na Telčsku hlášeno v dělnických profesích (125), z nichž zejména
osoby se strojírenským profilem jsou nedostatkovým zbožím. Volná pracovní místa jsou však
hlášena i z odvětví služeb bezprostředně souvisejících s cestovním ruchem (kuchaři, číšníci),
nicméně je nutno upozornit, že se jedná většinou o sezónní práce. V souvislosti s velmi
mírným růstem návštěvnosti lze očekávat, že i odvětví cestovního ruchu bude velmi pomalu
nabírat nové zaměstnance (výraznější nárůst zaměstnanosti v odvětví cestovního ruchu by připadal
v úvahu v případě realizace projektu Panský dvůr). Při hrubém odhadu počtu pracovních míst
v odvětví cestovního ruchu, založeném na 5% podílu zaměstnaných v odvětví cestovního ruchu na
celkovém počtu ekonomicky aktivních v České republice, se při počtu 7515 ekonomicky aktivních
obyvatel v řešeném území dostáváme k číslu cca 375 zaměstnaných v odvětví cestovního ruchu.
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obrázek 2 Vyjížďka za zaměstnáním

Legenda

Růžená

Podíl vyjíždějících na ekonomicky aktivních v obcích
%

Hodice

23,07 - 40,00

Řídelov
Panské Dubenky Klatovec

Panenská Rozsíčka

40,01 - 53,85

Doupě Třeštice

53,86 - 62,07
62,08 - 69,70

Pavlov

Řásná

69,71 - 81,82

Vanůvek

Sedlejov

Telč

Nevcehle
Lhotka
Mrákotín

Vanov

Volevčice

Mysliboř
Urbanov
Žatec

Hostětice

Ořechov
Krahulčí

Olšany Stará Říše

Telč
Dyjice

Borovná
Horní Myslová
Olší

Zvolenovice

Kostelní Myslová
Radkov

Mysletice

Sedlatice
Markvartice
Vápovice

Svojkovice

Vystrčenovice
Bohuslavice

Zadní Vydří

Černíč
Dolní Vilímeč
Strachoňovice

Rozseč

Nová Říše
Zdeňkov
Jindřichovice

Červený Hrádek
Krasonice
Knínice

0
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2.6 Analýza globálního prostředí
2.6.1

Význam Cestovního ruchu v národním hospodářství

Cestovní ruch je od devadesátých let 20. století oprávněně nazírán jako jedna z významných
strategií místního ekonomického rozvoje. Tento význam podtrhují i celostátní národohospodářské
ukazatele.
Z hlediska zahraničního obchodu patří odvětví cestovního ruchu v České republice mezi čtyři
nejvýznamnější exportní odvětví.
Cestovní ruch a komoditní struktura zahraničního obchodu ČR - export (mil. Kč), 1999 – 2004
Skupiny zboží dle SITC
7 - stroje a přepravní zařízení
8 - Tržní výrobky tříděné hl. dle druhu
materiálu
5 - Chemikálie
Cestovní ruch

1999

2000

385 390
236 697
122982
66917
109142

498 402
285140
140486
79597
115071

2001

2002

2003

2004

601362
309107
154882
81679
118133

619968
293288
149149
74637
96289

687201
316410
161509
80579
100310

878191
387711
196601
103656
107310

Zdroj: Satelitní účet cestovního ruchu, ČSÚ

Podíl devizových příjmů z cestovního ruchu na HDP se pohybuje kolem cca 4 % (v roce 2005 např.
3,8%). Podíl devizových příjmů z cestovního ruchu na celkové výši devizových příjmů z exportu
osciluje okolo 6 %. Významnost cestovního ruchu dokládá zejména ukazatel „podíl devizových
příjmů cestovního ruchu na devizových příjmech ze služeb“, který dosahuje hodnoty 43 % (data za
rok 2005), což je úctyhodné číslo, neboť je nutné si uvědomit, že cestovní ruch je jen malou částí
služeb.
Důležitost cestovního ruchu pro místní ekonomický rozvoj však pramení zejména z existence tzv.
multiplikačního efektu – tj. jedna nezávislá socioekonomická proměnná (v našem případě počet
návštěvníků) ovlivňuje celou škálu závislých proměnných (kapacity, typ a kvalitu maloobchodních
prodejen, kapacitu

a kvalitu ubytovacích zařízení, kapacitu a kvalitu dopravní a technické

infrastruktury.
Předpokládaný význam cestovního ruchu pro ekonomiku regionů a ČR a relativně neprůhledná
statistika z počátku devadesátých let donutila ČSÚ

přejmout již několik let fungující statistiku

cestovního ruchu – tzv. satelitní účet cestovního ruchu (tzv. tourism satellite account), který zavádí
jednotnou a mezinárodně srovnatelnou metodologii a statistiku cestovního ruchu. Přestože úkol
k vytvoření satelitního účtu byla politicky zadán již v roce 1999, v letech 2002-2004 teprve
proběhla studie proveditelnosti tohoto úkolu a konečná verze metodiky je až z konce roku 2004.
Z toho plyne, že data dle tohoto satelitního účtu je nutné brát s rezervou (např. data o nabídce
cestovního ruchu za rok 2005 budou definitivně známa až v polovině roku 2007 !!!). Podle
satelitního účtu cestovního ruchu ČR patří do relevantních činností cestovního ruchu níže uvedené
činnosti.

© DHV CR, spol. s r. o., 06/2007
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Seznam charakteristických činností a produktů cestovního ruchu
OKEČ

Seznam charakteristických odvětví CR

Seznam charakteristických produktů CR

1 - Hotely a podobná ubytovací zařízení

551,552

2 - Druhé domovy

i.n.

1.1. Hotely a ostatní ubytovací služby

3 - Restaurace a podobná zařízení

553,554

1.2. Služby druhých domovů

4 - Osobní železniční doprava

555

2 - Stravovací služby

5 - Osobní silníčiní doprava

601

3 - Služby osobní dopravy

6 - Osobní lodní doprava

602

3.1. Služby železniční dopravy

7 - Osobní letecká doprava

611, 612

3.2. Služby silniční dopravy

8 - Doplňkové služby osobní dopravy

621,622

3.3. Služby lodní dopravy

9 - Pronájem dopravního zařízení (vybavení)

632

3.4. Služby letecké dopravy

10 - cestovní agentury a podobná zařízení

711, 712

3.5. Doplňkové služby osobní dopravy

11 - Kulturní služby
12 - Sportovní a ostatní rekreační služby cestovního ruchu

1 - Ubytovací služby

3.6. Pronájem dopravního zařízení a vybavení
633, 923, 925, 926, 3.7. Údržbařské a opravárenské služby
927
4 . Služby cestovní kanceláře /Agentury a průvodce
4.1. Služby cestovních agentur
4.2. Služby cestovních kanceláří
4.3. Turistické informace a průvodcovské služby
5 - Kulturní služby
5.1. Divadla a koncerty
5.2. Muzea a ostatní kulturní služby
6 - Rekreační a ostatní zábavní služby
6.1. Sport a rekreační služby
6.2. Ostatní zábavní a rekreační služby
7 - Různé služby cestovního ruchu
7.1. Finanční a pojišťovací služby
7.2. Pronájem ostatního zboží
7.3. Ostatní služby cestovního ruchu

Zdroj ČSÚ

Při bližším pohledu na tento satelitní účet cestovního ruchu v ČR zjišťujeme další významné
charakteristiky týkající se různých forem cestovního ruchu, které jsou následně aplikovány i
v regionu Telčsko.

2.6.2

Příjezdový cestovní ruch

V roce 2005 si ji jako cíl své cesty zvolilo Českou republiku přes 23 mil.návštěvníků.Významný
podíl připadl na jednodenní návštěvníky (výletníky exkurzionisty), kterých do České republiky
přicestovalo 9,3 mil. (40 %). Hlavní zdrojovou oblastí těchto návštěvníků jsou především sousední
státy (Německo,Polsko, Slovensko, Rakousko), jen výjimečně tyto osoby přicestují z větší
vzdálenosti. V šetření na hranicích bylo zároveň zjištěno, že převažujícími důvody jejich návštěvy
jsou nákupy (53 %) a pracovní cesta (21 %).
Turisté představují zhruba 39 % všech návštěvníků a v roce 2005 jich do České republiky přijelo
přes 9 mil. Nejčastěji z Německa (25%), Velké Británie (18 %), Slovenska (7 %), Polska (7 %) a
Rakouska (6 %). Převažujícím důvodem návštěvy je v jejich případě rekreace a zábava (56 %) a
nejatraktivnější destinací Praha, kterou při svém pobytu navštívily téměř dvě třetiny všech
zahraničních turistů. Ve sledovaném období se s rostoucím počtem turistů zvyšoval počet
přenocování poněkud pomalejším tempem.

© DHV CR, spol. s r. o., 06/2007

15

Marketingová studie cestovního ruchu turistického regionu Telčsko

Osoby tranzitující přes Českou reprezentují ti, jejichž cíl leží mimo naše území a Českou republikou
pouze projíždějí. V roce 2005 se nejčastěji jednalo o nerezidenty s trvalým pobytem na Slovensku
(31 %), v Polsku (24 %) a Německu (16 %). Tito lidé nejčastěji míří do některého ze sousedních
států – do Německa (33 %), Polska (13 %) či Rakouska (8 %).
Vývoj počtu návštěvníků ČR (v mil.) a jejich meziroční změny
Typ návštěvníka
Jednodenní návštěvníci
Turisté
Tranzitující
Návštěvníci celkem
Přenocování celkem

2003
7
7
4
19
30

529
333
142
004
131

2005

2004
8
8
4
22
34

924
689
903
517
870

9
9
5
23
35

294
033
060
387
928

2004/2003
118,5
118,5
118,4
118,5
115,7

2005/2004
104,1
104,0
103,2
103,9
103,0

Zdroj ČSÚ

Příjezdový CR je z hlediska časového koncentrován především do 2. a 3. čtvrtletí roku. V
posledních třech letech přicestovalo do České republiky v měsících od dubna do září vždy přes 60
% všech návštěvníků. Dle typu návštěvníka v jarních a letních měsících převažují turisté, v druhé
polovině roku jednodenní návštěvníci.
Ve sledovaném období 2003-2005 vždy příjmy z příjezdového CR přesáhly hranici 100 mld. Kč, v
roce 2005 pak dokonce 120 mld. Kč. Na této částce se podstatnou měrou podílely především
finanční prostředky turistů, které zahrnovaly více než tři čtvrtiny z celkového objemu spotřeby
všech návštěvníků. Zahraniční turisty lze díky tomu považovat za ekonomicky nejpřínosnější
skupinu návštěvníků. Na jednodenní návštěvníky připadalo zhruba 15 % a na tranzitující, kteří
tvořili z hlediska počtu v roce 2005 více než pětinu návštěvníků přijíždějících do České republiky,
pouze 7 % celkové spotřeby příjezdového CR.
Tabulka 5:

Spotřeba příjezdového cestovního ruchu (v mil Kč) a její meziroční změny

Typ návštěvníka
Jednodenní návštěvníci
Turisté
Tranzitující
Návštěvníci celkem

2003

2004

2005

15
78
6
100

18
91
8
117

18
94
8
121

297
560
725
582

130
225
435
790

821
079
867
767

2004/2003
118,5
116,1
125,4
117,1

2005/2004
103,8
103,1
105,1
103,4

Zdroj ČSÚ

Většina finančních prostředků je utracena v letních měsících, kdy přicestuje nejvíce turistů.
V letech 2003-2005 se podíl spotřeby realizované ve 3. čtvrtletí pohyboval trvale kolem třetiny
celkových ročních příjmů. V roce 2005 činila spotřeba v tomto ročním období více něž 31 mld. Kč.
Oproti tomu nejméně finančních prostředků plyne do České republiky v 1. čtvrtletí roku (cca 15 %
celkové spotřeby příjezdového CR v daném roce)
Turisté v roce 2005 vydali většinu finančních prostředků za stravování (36 %) a ubytování (25 %),
logicky nižší vzhledem k delší době pobytu jsou u nich výdaje na dopravu. Jednodenní návštěvníci
jezdí do České republiky především nakupovat, což potvrzuje převaha vynaložených prostředků v
kategorii zboží (více než polovina). Relativně vyšší je u této skupiny návštěvníků rovněž podíl
dopravních služeb (30 % v roce 2005) způsobený kratší dobou pobytu, kdy výdaje na dopravu
hrají větší roli než u turistů. Specifické složení výdajů mají tranzitující návštěvníci. Ve struktuře
© DHV CR, spol. s r. o., 06/2007
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jejich spotřeby převažují prostředky vydané na dopravu (každoročně více než tři čtvrtiny),
především se jedná o výdaje za pohonné hmoty. Důležitou část nákladů tvoří rovněž ceny
letištních poplatků a tax, které inkasuje Česká republika při leteckém tranzitu.
Struktura výdajů příjezdového CR dle typu návštěvníka v roce 2005
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2.6.3

Domácí cestovní ruch

Domácí cestovní ruch je významnou součástí odvětví CR ve většině zemí. Je indikátorem nejen
ochoty rezidentů cestovat (a tedy svým způsobem indikuje atraktivitu území pro domácí
návštěvníky), ale přeneseně ukazuje zároveň kupní sílu obyvatelstva či ochotu utrácet finanční
prostředky za cestovní ruch ať již v České republice nebo v zahraničí. Výdaje rezidentů na CR totiž
obsahují nejen výdaje při domácích cestách, ale i domácí výdaje na cesty do zahraniční.
V letech 2003-2005 vykonali rezidenti každoročně v tuzemsku více než 100 mil. cest mimo jejich
obvyklé prostředí. V tomto počtu pravidelně převažovaly cesty jednodenních návštěvníků, kterých
bylo absolutně nejvíce v roce 2005 (72 mil.). Jedná se jednak o cesty v tradičních formách
cestovního ruchu (především za rekreací a zábavou), ale částečně jsou do jednodenních výletů
zahrnuty rovněž cesty vykonané za účelem nákupu (podmínka opuštění obvyklého prostředí musí
být samozřejmě i v tomto případě dodržena). Turisté realizovali ve všech třech letech více než 30
mil. cest ročně a jsou druhou nejpočetnější skupinou účastníků domácího CR. Cestují nejen za
rekreací a sportem, ale v jejich případě nelze opomenout ani víkendové pobyty ve vlastním
rekreačním zařízení či cesty za účelem návštěvy příbuzných a známých. Celkový počet přenocování
u turistů od roku 2003 mírně klesal, průměrný počet přenocování se pak pohyboval mezi 3,2 a 3,5
noci na 1 cestu. Posledním vyčleňovaným typem cest v rámci domácího CR jsou cesty služební,
jejichž počet ovšem v průběhu let vlivem různých faktorů nejvíce kolísá. Svým způsobem patří k
cestám turistů, protože do cestovního ruchu jsou zahrnovány služební cesty alespoň s jedním
přenocováním, přesto mají trochu odlišný charakter.
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Počet domácích cest a přenocování rezidentů a jejich meziroční změny
2003

Typ návštěvníka
Jednodenní návštěvníci
Turisté
Služební cesty
Návštěvníci celkem
Přenocování celkem

64
34
2
102
118

2004

2005 2004/2003 2005/2004

565 71 904 72 116
760 30 026 30 388
801
3 168
2 173
126 105 098 104 677
628 113 807 106 761

111,4
86,4
113,1
102,9
95,9

100,3
101,2
68,6
99,6
93,8

Zdroj ČSÚ

Výše spotřeby domácího CR dosahovala ve sledovaném období 2003-2005 vyrovnaných hodnot,
přičemž ve všech letech přesáhla 95 mld. Kč. Mírné diference jsou patrné ve struktuře dle typu
návštěvníka. Nejvyšší objem příjmů je vykazován z cestovního ruchu turistů a jejich výdaje jsou
tak nejdůležitější složkou spotřeby domácího CR. Stejně jako u příjezdového CR také v případě
domácího CR je patrný nižší význam jednodenních návštěvníků ve finančním vyjádření než v počtu
uskutečněných cest. Zatímco na celkovém počtu cest v roce 2005 dosáhl podíl této skupiny
návštěvníků 69 %, její podíl na spotřebě domácího CR činil pouze 30 %. Celkový objem finančních
prostředků utracených na služebních cestách ve sledovaném období klesal a rovněž se snižoval
podíl na celkové spotřebě domácího CR.
Spotřeba domácího cestovního ruchu ( v mil Kč) a její meziroční změny
Typ návštěvníka

2003

2004

2005

24
59
11
95

27
57
10
95

28
56
9
95

Jednodenní návštěvníci
Turisté
Služební cesty
Návštěvníci celkem

352
552
399
303

852
207
232
291

903
598
602
103

2004/2003 2005/2004
114,4
96,1
89,8
100,0

103,8
98,9
93,8
99,8

Zdroj ČSÚ

Dle cíle cesty (tuzemsko nebo zahraničí) se struktura spotřeby domácího CR zvyšovala mírně ve
prospěch cest rezidentů po České republice. Příjem z těchto cest totiž tvořil v roce 2005 zhruba 79
% domácího CR, zatímco v roce 2003 se podíl pohyboval okolo 75 %. Přesto domácí výdaje na
zahraniční cesty zůstávaly dosti významné a v roce 2005 byly odhadnuty na 20 mld. Kč.
Spotřební koš výdajů odpovídá charakteru a cestovním zvyklostem na jednotlivých druzích cest.
Turisté utratili v roce 2005 nejvíce finančních prostředků za stravování (22 %), dopravu (21 %) a
ubytování (20 %). Zejména u dopravních služeb je spotřeba ovlivněna domácími výdaji na
zahraniční cesty.
V případě jednodenních návštěvníků je stejně jako u příjezdového CR největší část výdajů
utracena za zboží (45 % v roce 2005). Složení spotřebního koše je v případě výdajů u této skupiny
návštěvníků nejvíce zatíženo konkrétním účelem cesty, za nímž je vykonána a který je v tomto
případě velmi rozmanitý.
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Struktura výdajů domácího CR dle typu návštěvníka v roce 2005
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2.6.4

Výjezdový cestovní ruch

V letech 2003-2005 realizovali rezidenti každoročně více než 10,5 mil. cest do zahraničí. Hlavní
skupinou účastníků výjezdového CR jsou přitom turisté, kteří v zahraničí zpravidla tráví svoji
dovolenou. V roce 2005 nejčastěji směřovali na Slovensko (více než 20 % cest), do Chorvatska (16
%) a Itálie (11 %), následovalo Rakousko, Německo a Řecko. Z mimoevropských destinací byl
největší zájem o cesty do Egypta a Tuniska (dohromady asi 6 % cest). Turisté celkově v zahraniční
realizovali více než 50 mil. přenocování, průměrná délka pobytu dosáhla v roce 2005 zhruba 8,5
dne.
Počet jednodenních návštěvníků na zahraničních cestách ve sledovaném období klesal. V roce
2005 podnikli výletníci za hranice České republiky celkem 2,5 mil. cest, přičemž cílové destinace se
logicky omezovaly pouze na sousední státy.
Nejmenší podíl na výjezdovém CR z hlediska počtu cest tvoří služební cesty (15 % všech
zahraničních cest v roce 2005). Rezidenti na nich navštívili nečastěji Německo (31 %) a Slovensko
(19 %), dále Itálii (8 %) a Rakousko (7 %). Počet přenocování na služebních cestách dosáhl
v roce 2005 hodnoty téměř 5,9 mil., průměrný počet přenocování na 1 cestu byl pak 3,7 noci.
Výdaje rezidentů na cestovní ruch v zahraniční v letech 2003-2005 se trvale zvyšovaly, přičemž v
posledním sledovaném roce se jejich hodnota přiblížila hranici 65 mld. Kč. Cestování do zahraniční
se pro rezidenty ukazuje jako stále atraktivnější, jsou ochotni na něj vynakládat stále více
prostředků. Zároveň tento fakt nepochybně svědčí o rostoucí koupěschopnosti rezidentů (a změně
způsobu trávení dovolených a volného času). Do jisté míry se přitom mění samotná struktura
výjezdového CR. Zatímco počet i výdaje jednodenních návštěvníků ve sledovaném období klesaly,
poptávka se přesouvala k turistickým cestám.
Nízké výdaje jednodenních návštěvníků jsou přitom jistým specifikem spotřeby výjezdového CR
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obecně. V roce 2005 tvořily méně než 5 % všech finančních prostředků utracených na zahraničních
cestách. Průměrné výdaje na 1 výlet dosáhly částky 1 153 Kč (pro rok 2005).
Turisté jsou nepochybně nejvýznamnější skupinou účastníků při cestách mimo ČR. Vykonají do
zahraničí největší počet cest, na kterých zároveň realizují největší část spotřeby výjezdového CR. V
roce 2005 tento podíl dosáhl 72 %, přičemž hodnota spotřeby se blížila 47 mld. Kč. Největší část
výdajů připadá tradičně na letní měsíce (3. čtvrtletí), kdy se realizuje většina dovolenkových a
prázdninových cest. Průměrné výdaje na 1 cestu v roce 2005 činily 6 943 Kč.
V případě zahraničních služebních cest je patrný nárůst jejich významu ve finančním vyjádření.
Celkový objem finančních prostředků vydaných na zahraničních služebních cestách se v letech
2003-2005 postupně zvyšoval až na více než 15 mld. Kč. Zatímco na celkovém počtu cest podíl
této skupiny návštěvníků v roce 2005 činil 15 %, podíl na spotřebě výjezdového CR dosáhl 24 %.
Průměrná výše výdajů na jednu cestu dosáhla 9 770 Kč.
Struktura výdajů výjezdového cestovního ruchu je nejvíce ovlivněna spotřebním košem turistů. V
něm tvoří zhruba polovinu výdaje za ubytování a stravování, významnou položkou nákladů zůstala
v roce 2005 rovněž doprava. Její podíly jsou ovšem nižší vzhledem k delší době pobytu, navíc
dopravní služby jsou často poskytovány českými dopravci. Nevstupují tudíž do spotřeby
výjezdového CR, ale jsou součástí domácího CR.
Jednodenní návštěvníci jezdí do zahraničí stále poměrně často nakupovat, a tak nejvíce finančních
prostředků vydají právě za zboží. Ve všech sledovaných letech činil podíl zboží 40 % celkových
výdajů, tři pětiny se dále poměrně rovnoměrně dělily mezi zbývající produkty spotřeby.
Specifické složení výdajů mají rovněž návštěvníci na zahraničních služebních a pracovních cestách.
V jejich případě největší část spotřeby roce 2005 tvořily náklady na ubytování (24 %), ostatní
výdaje (23 %) a dopravu (20 %).
Struktura výdajů výjezdového CR dle typu návštěvníka v roce 2005
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2.6.5

Vnitřní cestovní ruch

Vnitřní CR představuje cestovní ruch rezidentů i nerezidentů na ekonomickém území České
republiky. Je syntézou příjezdového a domácího CR a ve finančním vyjádření shrnuje příjmy z
cestovního ruchu nerezidentů, výdaje rezidentů při domácích cestách a domácí výdaje na cesty
rezidentů do zahraničí. Spotřeba vnitřního cestovního ruchu

se tak stává hlavním souhrnným

ukazatelem pro posouzení objemu přímé návštěvníkovy spotřeby v ČR.
V letech 2003-2005 se spotřeba vnitřního CR postupně zvyšovala a v posledním sledovaném roce
dosáhla hodnoty téměř 217 mld. Kč. Z větší části tuto spotřebu tvořily příjmy z příjezdového CR,
přičemž relativní podíl spotřeby nerezidentů rostl. Spotřebu domácího CR oproti tomu
charakterizoval pokles.
Graf 4: Struktura vnitřního cestovního ruchu
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Zdroj ČSÚ

Mezi roky 2003 a 2004 se hodnota spotřeby vnitřního CR zvýšila o 8,8 %, do roku 2005 pak o
dalších 1,8 %.
Spotřeba vnitřního CR (v mil Kč) a saldo CR v letech 2003-2005
2003
Příjezdový CR
Domácí CR
Spotřeba vnitřního CR
Výjezdový CR
Saldo CR

100
95
195
62
38

582
303
886
287
295

2004
117
95
213
62
55

790
291
080
647
143

2005
121
95
216
64
56

760
103
870
844
916

2004/2003 2005/2004
117,1
100,0
108,8
100,6
144,0

103,4
99,8
101,8
103,5
103,2

Zdroj ČSÚ

Z tabulky je zřejmé, že ČR má pozitivní saldo cestovního ruchu, a tedy i finanční efekt do platební
bilance České republiky.
Ve struktuře spotřeby vnitřního CR převládaly v roce 2005 výdaje na zboží (24 %), návštěvníci
vynaložili nemalé finanční prostředky také na stravování (23 %) a dopravu (21 %). Podrobnější
struktura spotřeby vnitřního CR dle jednotlivých produktů je obsažena viz níže.
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Struktura spotřeby vnitřního CR v roce 2005
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Ze získaných podkladů vyplývá, že jeden zahraniční turista je pro spotřebu cestovního ruchu více
než pětkrát přínosnější než jednodenní návštěvník (včetně tranzitujících) a podobná situace je i u
domácích návštěvníků (při započtení účastníků služebních cest do turistů). Stejně tak je možné
porovnat přínos rezidentů a nerezidentů pro spotřebu cestovního ruchu.
Jednodenní nerezident je téměř pětkrát přínosnější než rezident a stejný násobek je i u
nerezidentských a rezidentských turistů, kde je přínos ovlivněn nejen vyššími denními výdaji
nerezidentů, ale i tím, že jejich cesty jsou v průměru o něco málo delší, než rezidentů. Aby vzrostla
spotřeba vnitřního cestovního ruchu o 1 miliardu, bylo by zapotřebí zvýšit počet jednodenních
nerezidentů zhruba o půl milionu nebo rezidentů o 2,5 milionu, či by muselo přijet téměř 100 tisíc
zahraničních turistů nebo by se na průměrně dlouhou cestu muselo vydat 500 tisíc domácích
turistů, vše samozřejmě při zachování průměrné výše výdajů návštěvníků a průměrné délky pobytu
u turistů počítané pro rok 2005.

2.6.6

Domácí nabídka cestovního ruchu

Celková produkce odvětví charakteristických pro CR se ve sledovaném období zvyšovala a v roce
2005 dosáhla hodnoty 325 mld. Kč. Nejvíce se na této produkci podílela odvětví: stravovací služby
(27 %), služby cestovních kanceláří a agentur (13 %), sportovní a ostatní rekreační služby (13 %),
ubytovací služby (10 %) a osobní letecká doprava (10 %). Je ovšem nutné znovu zdůraznit, že
produkci odvětví charakteristických pro CR nelze zaměňovat s produkcí cestovního ruchu.
Produkce charakteristických odvětví totiž vyjadřuje celkovou produkci těchto činností v národní
ekonomice, přičemž není nutné, aby tato produkce byla spotřebována výhradně účastníky CR.
Navíc se produkce charakteristických odvětví neskládá pouze z charakteristických produktů, i když
jejich podíl je naprosto převažující (v roce 2005 cca 92 %). Vedlejší činnosti nejsou kupodivu
zaměřeny do oblastí souvisejících odvětví (pouze 1 %), ale do nespecifických (7 %), na čemž se
ale podílí pouze odvětví doplňkových služeb osobní dopravy.
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Hodnota produkce odvětví souvisejících s CR přesáhla v roce 2005 hranici 1 bil. Kč a koncentrovala
se do souvisejících produktů z 82 %. I v tomto případě platí (a více než u charakteristických
odvětví), že v souvislosti s cestovním ruchem je spotřebovávána pouze menší část této produkce.
Odvětví nespecifická pro CR představují v rámci národní ekonomiky největší objem produkce (6,1
bil. Kč v roce 2005) a svou strukturou produktů proto nejvíce ovlivňují strukturu celkového výstupu
domácích výrobců ČR. Zde je zapotřebí naopak upozornit, že ač se jedná o nespecifická odvětví,
část jejich produkce s cestovním ruchem souvisí, pokud se jím některé podniky zabývají ve své
vedlejší činnosti.
Domácí produkce dle odvětví a produktů v roce 2005 (podíl na produkci daného odvětví)
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Zdroj ČSÚ

Při analýze výrobních účtů ekonomiky ČR z hlediska produktů (v tomto případě nezáleží na
odvětví, v němž produkt vznikl) se produkty charakteristické pro CR podílely na celkové výrobě
České republiky v roce 2005 zhruba 5 %, výrobky související tvořily 26 % a zbytek připadl na
výrobky a služby nespecifické pro CR.
Pro vyjádření domácí nabídky je nutné celkový výstup produkce domácích výrobců navýšit o dovoz
představující v rámci tuzemského národního hospodářství dodávky dovážených výrobků a služeb a
započítat rovněž hodnotu daní snížených o dotace na produkty tuzemské produkce a z dovozu.
Celková domácí nabídka (tj. domácí produkce, dovoz a saldo daní a dotací) se v období let 20032005 zvýšila v České republice téměř o pětinu a v posledním sledovaném roce přesáhla hodnotu
9,8 bil. Kč. Hodnota nabídky charakteristických produktů činila 394 mld. Kč. Z hlediska její
struktury převládaly stravovací služby (26 %) a služby osobní dopravy (21 %), naopak nejmenší
podíl patřil kulturním službám (7 %).
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Struktura domácí nabídky charakteristických produktů v CR v roce 2005
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Služby cestovní kanceláře/agentury a průvodce

Zdroj: ČSÚ

Porovnáním hodnot domácí nabídky (jinými slovy hodnot dodávek daného produktu) a spotřeby
vnitřního CR získáváme výsledný podíl cestovního ruchu na domácí nabídce daného produktu
(tourism ratio – TR). Tento podíl je tím větší, čím více ve spotřebě daného produktu převažují
účastníci CR nad běžnými spotřebiteli v rámci obvyklého prostředí. Pochopitelně se výše TR u
jednotlivých produktů může měnit rovněž v časovém horizontu.
Podíl cestovního ruchu na domácí nabídce dle produktů
2003
A.Specifické produkty
A.1 Charakteristické produkty
1 - Ubytovací služby
2 - Stravovací služby
3 - Služby osobní dopravy
4 - Služby cestovní kanceláře/agentury a
průvodce
5 - Kulturní služby
6 - Rekreační a ostatní zábavní služby
7 - Různé služby cestovního ruchu
A.2 Související produkty
B. Nespecifické produkty
Celkem

2004

2005

2005/20041)

7,5
38,0
86,3
51,6
51,8

7,3
36,0
86,3
50,4
49,4

7,0
37,0
86,9
49,6
47,1

-0,5
-1,0
0,6
-2,0
-4,8

100,0
43,1
9,5
1,4
2,8
0,0
2,4

100,0
38,5
8,8
1,1
2,7
0,0
2,3

100,0
37,4
10,0
1,3
2,6
0,0
2,2

0,0
-5,7
0,4
-0,1
-0,2
0,0
-0,2

Index změny v %
Zdroj ČSÚ
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2.6.7

Hrubá přidaná hodnota a hrubý domácí produkt cestovního ruchu

Přidanou hodnotu cestovního ruchu lze definovat jako přidanou hodnotu vytvořenou jednotlivými
charakteristickými odvětvími cestovního ruchu a ostatními odvětvími národního hospodářství k
uspokojení spotřeby vnitřního cestovního ruchu. Přitom není podstatné, zda je veškerá výroba
těchto odvětví nabízena návštěvníkům, v potaz se nebere ani stupeň specializace výrobního
procesu.
Hrubý domácí produkt cestovního ruchu je roven součtu celkové přidané hodnoty vytvořené všemi
výrobními činnostmi (v relevantních činnostech a v základních cenách) a čistých daní z produktů,
uspokojujících návštěvníkovy potřeby.
Přes zvyšování hodnot spotřeby vnitřního CR v letech 2003-2005 podíl cestovního ruchu na HPH a
HDP České republiky mírně klesal. Nejvyšších hodnot dosáhl CR v roce 2003, kdy podíl na tvorbě
HPH a HDP národní ekonomiky dosáhl shodné výše 3,4 %. V dalších letech byl již podíl na tvorbě
domácího produktu vždy vyšší, což způsobil jednak rychlejší růst daní v cestovním ruchu oproti
daním v celém hospodářství, jednak dynamičtější růst ostatních odvětví ekonomiky ČR oproti
odvětví cestovního ruchu V roce 2005 byl podíl HPH cestovního ruchu na celku již jen 2,8 % a
podíl na HDP 3,1 %.
Hlavní ukazatele národního hospodářství a CR V ČR v mil Kč a indexy meziročních změn
2003
Produkce celkem (základní ceny)
Mezispotřeba celkem (kupní ceny)
Hrubá přidaná hodnota (základní ceny)
Daně minus dotace
Hrubý domácí produkt
Spotřeba vnitřního CR
Podíl CR na HPH (v %)
Podíl CR na HDP (v %)

6 385 402
4 042 332
2 343 070
236 150
2 579 220
195 886
3,4
3,4

2004
7 042 977
4 546 983
2 495 994
283 423
2 779 417
213 080
3,1
3,4

2005
7 460 976
4 798 771
2 662 205
311 261
2 973 466
216 870
2,8
3,1

2004/
2003
110,3
112,5
106,5
120,0
107,8
108,8
-0,3
0,0

2005/
2004
105,9
105,5
106,7
109,8
107,0
101,8
-0,3
-0,3

Zdroj ČSÚ

Uvedené podíly cestovního ruchu na hlavních makroekonomických ukazatelích České republiky
vyjadřují tzv. přímý vliv cestovního ruchu. Tento vliv předpokládá přímý vztah mezi
poskytovatelem produktu či služby a spotřebitelem (v tomto případě návštěvníkem). Aktivity
účastníků cestovního ruchu nevyvolávají ale pouze potřebu vyrábět přímo spotřebovávané
produkty, zvyšují potřebu vyrábět i jiné produkty, které přímo nespotřebovávají (např. vybavení
hotelů a restaurací, vozového parku pro železniční a autobusovou dopravu a mnoho dalších).
Výpočty tzv. nepřímého vlivu cestovního ruchu zatím ČSÚ nesleduje.
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2.6.8

Zaměstnanost v cestovním ruchu

Při zkoumání zaměstnanosti jsou brána v úvahu specifika cestovního ruchu, kdy návštěvnost není
rovnoměrně rozložena do celého roku, naopak se vyznačuje významnou sezónností. Jedinými
ukazateli, který by satelitní účet cestovního ruchu měl z hlediska zaměstnanosti zjišťovat je počet
pracovních míst a počet zaměstnanců. Z toho tedy plyne, že na národní úrovni existuje pouze
velmi hrubý odhad toho, jak se cestovní ruch podílí na zaměstnanosti. Podle tabulky 8 lze
analogicky přepočítat i zaměstnanost dle jednotlivých odvětví OKEČ, takže se dostáváme k číslu
cca 250 000. To je celková zaměstnanost v roce 2006 v sektoru cestovního ruchu. Při celkové
zaměstnanosti 4 839 400 to činí v relativním vyjádření cca 5 %.
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3.

ANALÝZA STRANY NABÍDKY

V rámci analýza strany nabídky je hodnocena zejména „kapitálová vybavenost“ jednotlivých obcí
přírodními a kulturně-historickými atraktivitami, materiálně-technickou základnou pro cestovní
ruch. Tato vybavenost není jen odrazem skutečnosti (faktická existence a kvantita), ale je v rámci
této studie hodnocena co do kvality z pohledu účastníků cestovního ruchu.
Cílem analýzy nabídky pochopitelně není vyčerpávající přehled všech atraktivit v území, ale
zejména jejich utřídění, klasifikace a charakteristika těch nejvýznamnějších, které reálně ovlivňují
potenciál regionu pro cestovní ruch nebo spoluvytvářejí image regionu.
Informace pro analýzu strany nabídky byly jednak zčásti převzaty z koncepčních materiálů regionu,
jednak jsou výsledkem místního šetření prováděného pomocí polostrukturovaného dotazníku
s klíčovými subjekty pro cestovní ruch (např. obce, ubytovatelé).

3.1 Kulturně-historické atraktivity regionu
Hlavním turistickým magnetem a klíčovou atraktivitou turistického regionu Telčsko je město Telč,
resp. historické jádro města zapsané v seznamu světového kulturního a přírodního dědictví
UNESCO.

3.1.1

Historické náměstí Zachariáše z Hradce

Historické náměstí Zachariáše z Hradce je pro tyto potřeby nahlíženo jako turistická atraktivita
nejvyššího významu, což je dáno

nejen prezentací tohoto náměstí ve všech možných

propagačních materiálech města, ale i z toho důvodu, že je přístupné 365 dní v roce, 24 hodin
denně. Fotografie historického náměstí je vděčným cílem objektivů návštěvníků a je to i nejčetnější
odpověď na otázku: „Co se Vám vybaví, když se řekne Telč.“
Náměstí Zachariáše z Hradce zahrnuje četné

umělecké slohy – od gotiky přes baroko až po

klasicismus.
Mezi nejzajímavější stavby na náměstí patří např:
Radnice – č.p. 10 – průčelí je charakteristické členěním pomocí pilastrovaného řádu, v té
době nezvyklé řešení.
Dům č.p. 61 – výrazná renesanční fasáda zobrazující 11 biblických bojovníků, znaky
Zachariáše z Hradce s charakteristickou kotvou.
Dům č. p. 57 – vrcholné dílo baroka v Telči, průčelí výrazně modelované se sochařskou
výzdobou a reliéfem Neposkvrněného početí Panny Marie.
Dům č.p. 15 – rohový dům se zdobenou fasádou a válcovým arkýřem na konzole.
Kostel a věž sv. Ducha – z Románského kostela se dochovala pouze 49 m vysoká věž.
Městské hradby a brány – hradby obklopeny soustavou tří rybníků.
Bývalá jezuitská kolej – barokní stavba, po zrušení Jezuitského řádu, kasárna, později dívčí
měšťanská škola, dnes střední a vyšší odborná škola.
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Kostel sv. Jakuba – pozdně gotický kostel, původní barokní varhan z roku 1725.
Mariánský sloup - podstavec nese Jana Nepomuckého, Jakuba, Františka Xaverského,
Rocha, Šebestiána a strážného anděla. V jeskyních jsou skryty sv. Rozálie a Magdaléna. Na
vrcholku sloupu je zeměkoule, která je podstavcem pro sochu Panny Marie.
Kašna sv. Markéty – na místě dřevěné kašny ze 16. století
postavena kašna patronky města - sv. Markéty.

byla z počátku 17. století

Kašna se sochou Siléna – z počátku 19. století.

3.1.2

Státní zámek Telč

Turistický magnet č. 2. Pozdně románská stavba opevněné vodní tvrze byla přestavěna na gotický
hrad a posléze Zachariášem z Hradce přebudována na renesanční zámek s ojedinělou výzdobou
v celoevropském měřítku. Nedílnou součástí zámku je zámecký park se vzácnými dřevinami, jehož
počátky sahají do 16. století.

3.1.3

Hrad Roštejn

Stavba původně z roku 1350, přebudován v šestnáctém století Zachariášem z Hradce, využíván
rodem Slavatů jako lovecký zámeček.

3.1.4

Premonstrátský klášter v Nové Říši

Založen v roce 1211, ale

jeho existenci

ukončily husitské výboje. Nová etapa začíná až

v sedmnáctém století, kdy byly položeny základy nového kláštera. Po druhé světové válce byl
klášter přeměněn na vojenské skladiště a v roce 1991 znovunavrácen církvi. Klášter je spojen
s kostelem sv. Petra a Pavla, který byl dokončen roku 1688. Zajímavostí je zdejší knihovna
čítající více než 15 000 svazků většinou z doby před rokem 1800 – zejména zaměření teologického,
přírodovědného, historického, ale i krásné literatury.

3.1.5

Další kulturně historické pamětihodnosti v regionu
Název atraktivity

Kostel sv. Vojtěcha
Kaple sv. Karla
Štamberk
farní kostel Sv. Jiljí
pamětní deska malíře A.V. Slavíčka
tvrz
kostel
poutní místo na Humberku
kostel sv. Jana Nepomuckého
Památné kameny
Parní mlýn
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Telč
Vanov
Lhotka
Mrákotín
Rozseč
Černíč
Kostelní Myslová
Krasonice
Krahulčí
Mysliboř
Telč
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3.2 Přírodní atraktivity regionu
Přírodní atraktivity jsou druhou nejvýznamnější skupinou atraktivit pro cestovní ruch v regionu
Telčsko. Území Českomoravské vrchoviny je i přes svoji relativně malou absolutní nadmořskou
výšku, malé převýšení a z toho pramenící nedostatek vertikální energie (relativně velké převýšení
na malé vzdálenosti je vnímáno lidmi jako atraktivní)1 vnímáno jako region s množstvím přírodních
atraktivit, které je dáno strukturou využití ploch, existencí četných rybníků, podmíněn geologicky
(žulová skaliska), ale vděčí za to zejména slabé industrializaci a v důsledku toho kvalitnímu
životnímu prostředí s velmi čistým ovzduším a zanedbatelnými hladinami hluku.
Přehled nejvýznamnějších přírodních atraktivit
Název atraktivity
Krajina
Javořice, Míchova skála
Velký pařezitý rybník
Práskoleská lípa
Alej Lipky
Pramen moravské Dyje
Chráněná území Jechovec a Kopaniny
Obora
Kamenné moře

Obec
Všechny obce
Mrákotín
Řásná
Mrákotín
Telč
Panenská Rozsíčka
Olšany
Sedlejov
Lhotka

Zdroj: Strategický plán rozvoje mikroregionu Telčsko, 2002

1

Viz. například výzkumy Bonnské Univerzity (www.giub.uni-bonn.de)
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3.3 Základní infrastruktura cestovního ruchu
Pod pojmem základní infrastruktura cestovního ruchu se rozumí ta část materiálně-technické
základny cestovního ruchu, která je nepostradatelná pro aktivity návštěvníků – tj. doprava a
dopravní sítě, ubytovací kapacity a stravovací zařízení

3.3.1

Dopravní infrastruktura v regionu
Silniční doprava

Mezi nejvýznamnější komunikace regionu bezesporu patří silnice I/38, bývalá „císařská silnice“,
která protíná jihovýchodní část regionu (katastry obcí Sedlatice a Rozseč). Pro dopravu má tato
komunikace tranzitní význam D1 – Jihlava- Znojmo –Wien.
Z vnitrostátního pohledu je významná silnice I/23, která koncentruje přepravní proudy v relaci
Brno, Třebíč, Telč, Jindřichův Hradec, České Budějovice. Tato silnice současnému dopravnímu
zatížení již nevyhovuje a vykazuje velký počet dopravních závad (např. průtah Telčí, Starou Říší,
Mrákotínem a křižovatkou „Kasárna“).
Mikroregionem procházejí čtyři komunikace II. třídy:
Silnice II. třídy 406 protíná území od severu k jihu a přes Slavonice vede až na státní hranici,
trasa severojižní spojky - silnice II. třídy č. 112 Řídelov–Vanůvek-Volevčice-Telč-Dyjice–
Zvolenovice– Nová Říše–Knínice,
Silnice II/403 Brtnice - Stonařov – Telč
Silnice II/407 odbočka I/38 – Stará Říše - Dačice
Ostatní komunikace mají spíše místní význam a postrádají kvalitní kapacitní propojení na dálkové
trasy.
V regionu je i přes probíhající investice špatný technický stav významných silnic i místních
komunikací, což se negativně promítá v bezpečnosti silničního provozu a dostupnosti jednotlivých
sídel regionu. Pokračující nárůst automobilové dopravy navíc přispívá k neustálému zhoršování
technického stavu dopravní sítě a životního prostředí. Nedostatečná je síť a kvalita účelových
komunikací z hlediska cestovního ruchu, zemědělství apod.

Železniční doprava
Regionem prochází od severu k jihu neelektrifikovaná jednokolejná železniční trať č. 203
z Kostelce přes Telč do Slavonic a

plní převážně funkci tzv. regionální tratě, která zajišťuje

přepravu na kratší vzdálenosti v rámci zázemí jednotlivých lokálních ekonomických center
(Kostelec, Telč, Slavonice).

Autobusová doprava
Veřejnou autobusovou dopravou zůstávají propojeny všechny obce mikroregionu, avšak se
snižujícím se počtem spojů, což je problém zejména pro nemotorizované návštěvníky regionu.
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3.3.2

Ubytovací infrastruktura

Region Telčsko nabízí poměrně rozsáhlé ubytovací kapacity v kategoriích od turistické ubytovny
až po hotely ***.
V Telči a okolí je cca 1400 lůžek nepočítaje v to přistýlky, stanová místa

a karavanová stání

v následující struktuře:
Kategorie

Počet lůžek

Ubytování v soukromí(penziony a zimmer frei)
Turistická ubytovna, hostel, chatky+ stanová místa
v kempech)
Hotely

Cca 500 lůžek
Cca 450 lůžek + cca 300 stanových míst a
karavanových stání
Cca 350 lůžek

Zdroj: místní šetření

Je nutné upozornit na skutečnost, že podobně jako v jiných lokalitách České republiky

ani na

Telčsku neodpovídají registrované názvy podnikatelských subjektů oficiální klasifikaci ubytovacích
zařízení, tzn., že penzion, který by měl mít minimálně 5 pokojů pro hosty, je ve skutečnosti
ubytování v soukromí. Obchodní název penzion je z hlediska výběru návštěvníků atraktivnější.
Přehled jednotlivých ubytovacích sumarizuje následující tabulka.
Ubytování v Telči
Název
Hotel Antoň***
Hotel Celerin***
Hotel Černý Orel***
Hotel Na Hrázi***
Hotel Pangea***
Hotel Pod Kaštany**
Hotel Telč***

Registrovaná adresa/kontakty
Slavatovská 92 Telč, tel.: 567 223 315, e-mail: office@hotelanton.cz, www.hotel-anton.cz
Nám. Zachariáše z Hradce 43 Telč, tel.: 567 243 477, e-mail:
office@hotelcelerin.cz, www.hotelcelerin.cz
Nám. Zachariáše z Hradce 7 Telč, tel.: 567 243 222, e-mail:
recepce@hotelcernyorel.cz, www.hotelcernyorel.cz
Na Hrázi 78 Telč, tel.: 567 213 150, e-mail: hraz@volny.cz,
www.nahrazi.cz
Na Baště 450 Telč, tel.: 567 213 122, e-mail: pangea@telc.cz,
www.pangea.cz
Štěpnická 409 Telč, tel.: 567 213 042, e-mail:
hotelpodkastany@volny.cz, www.hotelpodkastany.cz
Na Můstku 37 Telč, tel.: 567 243 109, e-mail: hotel.telc@tiscali.cz,
www.hoteltelc.cz
Nám. Jana Kypty 74 Telč, tel.: 567 223 525, e-mail: konvikt@vkctelc.cz, www.vkc-telc.cz

Vzdělávací a
konferenční centrum
MŠMT ČR
Celkem Hotely v Telči
Běhalová Jaroslava
Zachariášova 527 Telč, tel.: 567 213 135
Boušková Jitka
Polní 237 Telč, tel.: 567 243 348, e-mail: jitka-bouskova@quick.cz
Doležalová Jaroslava Srázná 573 Telč, tel.: 567 243 307, e-mail:
jaroslava.dolezalova@volny.cz, www.sweb.cz/privat.dolezalova
Doskočil Bohumír
Hradecká 307 Telč, tel.: 567 223 857
Drbal Pavel
Nám. Zachariáše z Hradce 12 Telč, tel.: 567 243 511,
www.ubytovanitelc.crnet.cz
Dušková Alena
Křížová 21 Telč, tel.: 567 213 584, e-mail: alena21@tiscali.cz,
www.telc.webhaus.cz
© DHV CR, spol. s r. o., 06/2007

Lůžková
kapacita
60
24
59
38
20
85
20
34

340
5
3
4
5
12
4
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Garni Penzion Vacek

Mlýnská 104 Telč, tel.: 567 213 099, e-mail: info@penzionvacek.cz,
www.penzionvacek.cz
Hostel Pantof
Nám. Zachariáše z Hradce 42 Telč, tel.: 776 887 466, e-mail:
hostel@pantof.com, www.pantof.cz
Leitgebová Ludmila
Za Stínadly 335 Telč, tel.: 567 243 594
Mejdrech Tomáš
Hradecká 174 Telč, tel.: 602 557 716
Mgr. Remeš Jiří
Oldřichovo nám. 25 Telč, tel.: 567 243 912, e-mail:
j.remes@email.cz, www.privat-remes.wz.cz
Penzion Danuše
Palackého/Hradební 25 Telč, tel.: 567 213 945, e-mail:
danuse.telc@qick.cz, www.telc-etc.cz/cz/privat/danuse.html
Penzion Patricia
Nám. Zachariáše z Hradce 38 Telč, tel.: 567 213 342, e-mail:
patricia_telc@volny.cz, www.penzionpatricia-telc.wz.cz
Penzion Petra
Srázná 572 Telč, tel.: 567 213 059, e-mail: tetour@penzionpetra.cz,
www.penzionpetra.cz
Penzion Steidler
Nám. Zachariáše z Hradce 52 Telč, tel.: 567 243 424, e-mail:
steidler@volny.cz, http://pension.twor.cz
Penzion U pánů z
Nám. Zachariáše z Hradce 56 Telč, tel.: 567 379 410, http://penzinHradce
parezacek.xf.cz/ubytovani.htm
Penzion U Rudolfa
Nám. Zachariáše z Hradce 58 Telč, tel.: 567 243 094,
www.volny.cz/libuse.javurkova
Plačková Marie
Nám. Zachariáše z Hradce 39 Telč, tel.: 567 243 066, e-mail:
plackovamarie@tele2.cz, http://mujweb.cz/cestovani/telcubyt/
Podolská Romana
Oldřichovo nám. 26 Telč, tel.: 567 243 232, e-mail:
telcubytovani@centrum.cz, www.telcubytovani.cz
Privat Eva Hlavsová
Na Můstku 36 Telč, tel.: 567 243 784, e-mail:
hlavsova.telc@tiscali.cz, www.telc-etc.cz/cz/privat/hlavsova.htm
Privat Kotrba
Nám. Zachariáše z Hradce 32 Telč, tel.: 567 213 900, e-mail:
kotrbam@volny.cz, http://kotrba.webpark.cz
Privat Na Parečku
Oldřichovo nám. 401 Telč, tel.: 567 213 972
Privat Nika
Nám. Zachariáše z Hradce 45 Telč, tel.: 567 243 104, e-mail:
privat.nika@centrum.cz, http://welcome.to/privatnika
Privat Pavlů
Svatojánská 471 Telč, tel.: 567 213 361, e-mail:
privat.pavlu@volny.cz, www.privatpavlu.cz
Privat Svatojánská
Svatojánská 466 Telč, tel.: 567 213 355, e-mail: r.smrcku@quick.cz,
www.privatsvatojanska.wz.cz
Privát U Šeniglů
Nám. Zachariáše z Hradce 11 Telč, tel.: 567 243 406, e-mail:
jsenigl@volny.cz, www.tel-etc.cz/cz/privat/senigl.html
Vondrák Jiří
Jana Žižky 425 Telč, tel.: 567 213 481, e-mail: nada.v@volny.cz
SK Telč ubytování
Tyršova ul. Telč, tel.: 724 928 363, e-mail: klippan@seznam.cz,
volejbalové kurty
www.volny.cz/jana-v
Celkem ubytování v soukromí + turistické ubytování

13
8
4
6
6
12
16
14
6
8
4
3
9
4
7
8
4
10
9
6
4
18
212

Zdroj: propagační materiály Městského informačního centra Telč
Poznámka: Kapacity a kontakty zjištěny na základě oslovení a poskytnutí informací.
Ubytování v okolí Telče
Název
Hotel Šiškův mlýn
Agro-privat Novotný

Registrovaná adresa/Kontakty
Vanov 21, tel.: 567 379 038, e-mail: siskuv.mlyn@telecom.cz,
www.siskuvmlyn.unas.cz
Stranná u Telče 4, tel.: 567 243 945, e-mail: agroprivat@email.cz,
www.telc-etc.cz/cz/agroprivat.htm
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Dvůr v Borovné
Chalupa U Pramenu
Dyje
Letovisko Dobrá
Voda
Pension & Camp
Javořice
Penzion Čtyřlístek
Penzion Dyje
Penzion Pařezáček
Penzion Pod
Štamberkem
Penzion Sluníčko
Penzion U Kolářů
Penzion Nevcehle
Privát Hýka
Privát Zdeňkov
Chalupa
Vystrčenovice
Rekreační vila
Ubytování Na
Vyhlídce
Ubytování Pod lípou
Ubytování „U Dubu“
Ubytování u
Drahušky
Vojtův statek
Camp Velkopařezitý
Řásná
Chatová osada
Řásná
Rekreační objekt –
Úsvit
Tábořiště Lhotka
Turistická ubytovna
TJ
Celkem

Borovná 18, tel.: 567 243 854, e-mail: kvaplib@volny.cz,
www.volny.cz/dvurvborovne
Panenská Rozsíčka 27 Třešť, tel.: 567 224 645

11

Dobrá Voda 1 Mrákotín, tel.: 567 317 576, www.dobravoda.net

24

Lhotka 10, tel.: 567 317 111, e-mail: pension@javorice.cz,
www.javorice.cz
Řásná 81, tel.: 567 379 402, e-mail: hana.tomiskova@seznam.cz,
www.ceskehory.cz/tomiskova
Panenská Rozsíčka 41, tel.: 567 224 485
Řásná 75, tel.: 567 379 410, e-mail: magda.joklova@email.cz,
http://penzin-parezacek.xf.cz
Lhotka 22, tel.: 567 317 051, e-mail: stamberk@volny.cz,
www.volny.cz/stamberk
Řásná 2, tel.: 567 379 100, e-mail: bouchnerova@penzionslunicko.cz, www.penzion-slunicko.cz
Řásná 62, tel.: 567 379 431, e-mail: Roman_kadlec@email.cz,
www.penzionukolaru.cz
Nevcehle 78, 58862 Nevcehle, Tel.: 732 429 994, E-mail:
info@pension.nevcehle.cz
Mrákotín 11, tel.: 567 317 159, e-mail: hykalibor@seznam.cz,
www.privathyka.wb.cz
Dobrá Voda 23 Mrákotín, tel.: 567 317 508, e-mail:
d.voda@seznam.cz, www.zdenkov.com
Vystrčenovice 8, 58856 Telč, Tel.: 603 240 008, E-mail:
antiqua@volny.cz
Lhotka 44, zel.: 567 243 907
Řásná 67, tel.: 567 379 481
Lhotka 40, tel.: 567 317 337, e-mail: r.kamenik@volny.cz
Krahulčí 61, tel.: 567 317 131
Lhotka 17, 58856 Telč, Tel.: 777 017 340, E-mail:
udrahusky@centrum.cz
Horní Myslová 2. tel.: 567 213 177, e-mail:
cermakrostislav@seznam.cz
Řásná 18, tel.: 567 379 449, e-mail: campvelkoparezity@tiscali.cz,
www.campvelkoparezity.cz
Řásná, tel.: 567 379 446, e-mail: sk.telc@tiscali.cz,
http://www.volny.cz/sk.telc/
Vanov Telč, tel.: 724 248 505, e-mail: haul@haul.cz, www.haul.cz
Horní Mrzatec Mrákotín, tel.: 608 257 602
Řásná 44, tel.: 567 379 497, e-mail: tjrasna@atlas.cz,
http://www.sweb.cz/tj.rasna

10

15+60
12
28
10
21
20
19
10
12
11
4
10
10
8
6
10
4
164+90
+38
69
230
+100
50
12
1116

Zdroj: propagační materiály Městského informačního centra Telč

Z předcházející tabulky je patrné, že v okolí Telče je dalších cca 1100 lůžek (z toho cca 300
stanových míst).
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Většina z cca 1400 lůžek ubytovací kapacity je v provozu celoročně, některá zařízení však provoz
na zimní sezónu omezují a celková kapacita se tak snižuje na cca 1100 lůžek.
Z hlediska cenové relace ubytování lze říct, že v rámci regionu lze nalézt ubytování od 150 Kč za
osobu a noc až po 1200 Kč. Přestože do určité míry platí, že s cenou roste kvalita, ne u všech
tomu tak je doopravdy a některá ubytování v soukromí převyšují kvalitativně ubytování
v tříhvězdičkovém hotelu při sotva polovičních cenách. Přestože by takovéto zařízení mohlo zvýšit
ceny,

v praxi

se

řídí

spíše

nižšími

cenami,

což

je

na

druhou

stranu

činí

velmi

konkurenceschopnými a je to i jeden z důvodů, proč ubytování v soukromí v poslední době nabízí
čím dál více subjektů. Ubytovatele v soukromí tak přebírají klienty větším hotelům, protože řada
z nich je kvalitativně lepší než konkurence, ale navíc je mnohem levnější.
Z pohledu vytíženosti lze konstatovat, že průměrná vytíženost lůžkové kapacity je cca 37,25 %
(zima cca 11 %, jaro cca 26 %, léto cca 82 %, podzim cca 30 %)2. Trend vytíženosti lůžkových
kapacit v penzionech a ubytování v soukromí je mírný růst, zatímco v hotelích dochází buďto ke
stagnaci nebo k mírnému poklesu. Z globálního pohledu tedy v regionu Telčsko stagnuje nebo
velmi pravděpodobně mírně narůstá počet návštěvníků. To ostatně dokládá i pozorovaný nárůst
počtu poskytovatelů ubytování.

3.3.3

Stravovací kapacity

V regionu Telčsko existuje celá řada stravovacích kapacit, které musí denně obsloužit několik set
klientů.
Přehled stravovacích kapacit v Telči
Název zařízení
Restaurace U Zachariáše
Restaurace Hotel Černý Orel
Restaurace Lihovar
Restaurace Na Hrázi
Restaurace Hotel Pod Kaštany
Pizzeria Marečková
Restaurace Na Podolí
Restaurace u Marušky
Restaurace Šenk pod věží
Restaurace Na Kopečku
Restaurace Pětilistá růže
Restaurace Armagedon
Bistro
Celkem

2

Adresa
Nám. Zachariáše
Nám. Zachariáše
Slavatovská 92
Na Hrázi 78
Štepnická 409
Nám. Zachariáše
Tobiášova 44
Palackého 28
Palackého 116
Jihlavská 4
Palackého
Masarykova 222
Nám. Zachariáše

Data zjištěna reprezentativní průzkumem u ubytovatelů
přílohy.
© DHV CR, spol. s r. o., 06/2007

z Hradce 33
z Hradce 7

z Hradce 32

z Hradce 70

Obec
Telč
Telč
Telč
Telč
Telč
Telč
Telč
Telč
Telč
Telč
Telč
Telč
Telč

Kapacita
(počet míst)
80
150
120
160
80
80
70
40
62
80
70
35
20
1047

na základě polostrukturovaného rozhovoru, dotazník viz
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Přehled stravovacích kapacit v regionu Telčsko
Název zařízení
Restaurace Na Kovárně
Penzion U Kolařů
Restaurace Na Kocandě
Restaurace Na Blatech
Restaurace Šimáčková
Restaurace Dobrá Voda
Celkem

Adresa
Mrákotín 50
Řásná
Krahulčí
Staroříšská 292
Náměstí 5
Dobrá Voda 1

Obec
Telč
Řásná
Krahulčí
Nová Říše
Nová Říše
Mrákotín

Kapacita
(počet míst)
90
30
160
70
60
90
500

V předchozích tabulkách jsou zahrnuty jen ty stravovací kapacity, v nichž se opravdu vaří. Vedle
nich existuje celá řada pohostinství a hostinců, ale pravděpodobnost, že se v nich turisté nají, je
malá.

3.4 Doplňková infrastruktura a služby cestovního ruchu
Tato kategorie zahrnuje všechny ostatní služby a infrastrukturu, které rozšiřují možnosti
volnočasových aktivit a přispívají k prodloužení doby pobytu.
Patří sem zejména sportovně-rekreační zařízení, kulturně-společenská zařízení, informační služby a
zejména pak tzv. events (události).

3.4.1

Sportovně-rekreační zařízení

K nejvýznamnějším sportovně-rekreačním zařízením náleží zejména:
1)

Cyklotrasy

- region Telčsko má velmi příznivé podmínky pro rozvoj cykloturistiky, což je

dáno jak poměrně hustou sítí komunikací nižších tříd s minimálním provozem, tak i příznivým
výškovým profilem. Mezi nejdůležitější cyklotrasy patří tyto:
a)

Cyklotrasa č.5091 – Třešť – Telč

b) Cyklotrasa č. 5092 – Panenská Rozsíčka – Batelov
c)

Cyklotrasa č. 5123 – Telč – Urbanov – Třeštice – Doupě – Vanůvek – Telč

d) Cyklotrasa č. 5126 – Telč – Řásná – Horní Dubenky
e)

Cyklotrasa č. 1113 – Telč – Mrákotín – Studená – Olšany

f)

Dálková cyklotrasa Greenways – Praha – Vídeň

g) Cyklotrasy č. 5021, 5124, 5125

2)

Půjčovny kol a opravny – v Telči jsou dvě půjčovny kol a dvě provozovny na opravu a servis
kol.
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3)

Trasy pro pěší turistiku - regionem Telčsko prochází řada značených turistických tras pro
pěší:
a)

Březinova cesta (červená turistická značka) – Nová Říše – Telč – Řásná JavořicePočátky

b) Turistická stezka (žlutá turistická značka) – Telč – Roštejn – Batelov – Dolní cerkev
c)

Turistická stezka (žlutá turistická značka) – Horní Cerekev – Javořice

d) Turistická stezka (zelená turistická značka) – Hradisko – Javořice- Roštejn – Hodice
e)

Turistická stezka (modrá turistická značka) – Olšany- Hradisko – Mrákotín – Velký
pařezitý rybník - Třešť

4)

Hippostezky – regionem Telčsko prochází jezdecká stezka Lichtenberg – Telč

5)

Rozhledna na Oslednicích – v provozu duben- říjen

6)

Stanice turistiky na koni – na trase jezdecké stezky se nacházejí v regionu Telčsko 4 stanice,
kde je možné ustájit koně a jezdec má možnost přenocovat (Panský statek Telč, Sportovní
klub Starkon - Bohuslavice, Ranč Na cípku – Nová Říše, Penzion Ježkovec – Nová Říše, Ranč
–Q - Bezděkov

7)

Trasy pro běžecké lyžování – v oblasti Javořice existuje několik běžeckých okruhů,které jsou
strojově upravovány

8)

Svahy pro sjezdové lyžování – v obci Mrákotín jsou k dispozici 2 lyžařské vleky s umělým
zasněžíváním vhodný zejména pro začínající lyžaře a děti. Vleky je možné díky umělému
osvětlení doplněný využívat i pro noční lyžování

9)

Vodní plochy – region Telčsko je proslulý četnými rybníky, které vybízejí nejen ke koupání
ale i rybolovu. Nejvýznamnější vodní plochou vhodnou ke koupání je Velký pařezitý rybník
v Řásné.

10)

Sportovní rybolov např. v rybníku Plodový v Řásné ale i dalších lokalitách

11)

Půjčovna loděk – projížďky na Štěpnickém rybníku (červen-srpen)

12)

Sportoviště – v jednotlivých obích regionu se nabízí celá řada sportovišť
a)

Motokrosový areál na Dyjických mostech (motokros, kynologie, střelnice)

b) Fotbalová hřiště v obcích regionu
c)

Golfové hřiště Šiškův Mlýn – Vanov (golf)

d) Sportovní areál na Batelovské ulici (tenis, odbíjená, košíková, kopaná, házená, nohejbal)
e)

Sportovní areál na Hradecké ulici (tenis, odbíjená, košíková, malá kopaná, atletické
disciplíny)

f)

Bowling – Šiškův mlýn

g) Tenisové kurty – Krahulčí, Mrákotín, Dobrá Voda, Radkov
© DHV CR, spol. s r. o., 06/2007
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h) Kuželkárna - Knínice
i)

Sportovní areály v obcích (např. Mrákotín, Pavlov, Krahulčí, Stará Říše, Červený Hrádek,
Mysletice, Sedlejov, Černíč, Radkov, Hodice, Nová Říše, Růžená, Řásná, Strachoňovice,
Žatec)

3.4.2

Kulturně - společenská zařízení

Pokud pomineme Státní zámek Telč jako kulturně-společenské zařízení, kterému je věnován
samostatný oddíl, tak z dalších zařízení v regionu Telčsko jsou to zejména:
1)

Muzeum Vysočiny Telč - jedno z nejstarších muzeí na jihozáopadní Moravě - mezi exponáty
najdeme např. model města Telče, betlém, popravčí meč, ručně malovaná keramika, veduty
města Telče a horácký lidový kroj

2)

Městská galerie Hasičský dům

3)

Parní mlýn – významná kulturní památka

4)

Kino Telč – pravidelná projekce filmových snímků

5)

Knihovna - služby turistům po celý rok

6)

Kulturní domy nebo společenské místnosti v jednotlivých obcích (cca 90% obcí)

3.4.3

Informační služby

Informační centrum města Telče s celoročním provozem poskytuje komplexní informace pro
návštěvníky města a regionu, tj.:
Informace o otevíracích dobách památek
Informace o možnostech stravování a ubytování
Průvodcovská služba
Turistické informace a tipy na výlety
Informace o kulturních a společenských akcích
Prodej vstupenek a map, průvodců a pohlednic
Správa databáze podnikatelů a služeb
Internet pro veřejnost
Ročně navštíví informační centrum cca 60 000 klientů, přičemž v letní sezóně je to cca 30 000.
Z pohledu návštěvníků by bylo vhodné zavést provozní dobu IC o sobotách a nedělích i zimních
měsících, nicméně druhou stránkou je pochopitelně ekonomická odůvodněnost tohoto kroku.

3.4.4

Kulturní a společenské akce v regionu Telčsko

Kulturní a společenské akce jsou klíčovým marketingovým nástrojem, jak podnítit návštěvnost
regionu.

Z pohledu konkurence
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odboru kultury

(včetně IC) nemá obdoby a převyšuje leckterou marketingovou produkční

agenturu.
Každoročně se koná řada slavností, na které přijíždí stovky až tisíce návštěvníků a k tomu
přistupují další události, které se konají s větší či menší periodicitou.
Přehled nejvýznamnější events v regionu Telčsko
Název události
Masopust
Vítání svátků jara
Májový trh
Arts& film
Francouzsko-česká
hudební akademie
Prázdniny v Telči
Balóny nad Telčí
Telčské parní léto
Historické slavnosti
Zachariáše a Kateřiny
Svatováclavské časy
Dny evropského
kulturního dědictví
Advent a Vánoce v Telči
Hodokvas na Roštejně
Soutěž v požárním
útoku O pohár města
Telče

Obec na jejímž území
se událost nachází

Dopad na
návštěvnost

Význam

Telč
Telč
Telč
Telč
Telč

střední
střední
střední
střední
střední

lokální
lokální
lokální
mezinárodní
mezinárodní

Telč
Telč
Telč, Hodice
Telč

velmi vysoký
vysoký
vysoký
střední

lokální
národní
lokální
lokální

Telč
Telč

střední
střední

lokální
mezinárodní

Telč
Doupě
Telč

nízký
střední
střední

lokální
lokální
lokální

Zdroj: Informační centrum města Telče

3.5 Hodnocení turistických cílů v regionu
Nejlepším způsobem hodnocení turistických cílů je hodnocení podle návštěvnosti.
Návštěvnost vybraných turistických cílů regionu
Cíl/ rok

1998

1999

2000

2001

2002

2003

2004

2005

Státní zámek
Hrad Roštejn
Věž sv. Jakuba
Galerie J. Zrzavého
Galerie Hasičský dům
Rozhledna
Muzeum Vysočiny
Věž sv. Ducha
Premonstrátský
klášter Nová Říše

73 489
34 999
9 581

89 197
37 352
9 300
11 128

90 000
37 590
9 600
8 376

96 000
35 676
9 781
7 862

93 751
33695
9 415
9 182

87 563
36560
9 600
7 127

5 784
13 500

5 331
5 951

6 493
5 500
8 273

4 570
5 460
6 042
1 400

5
6
6
1

5
4
3
1

71 090
30 867
10 292
8 127
5 024
5 371
4 615
2 977
5 015

95 419
31 400
10 429
8 523
6 164
4 824
4 805
2 054
1 700

914
251
679
300

717
931
940
050

Zdroj: Městský úřad Telč

Z výše uvedených čísel je zřejmé, že klíčovou atraktivitou (kde je přesný počet návštěvníků znám)
je státní zámek Telč, který ročně navštíví téměř 100 000 návštěvníků. Je nutné si však uvědomit,
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že zámek je otevřen jen po část roku od 1 dubna do konce října Potenciální návštěvnost je tak
vyšší o minimálně o 20 %.

3.6 Stakeholder analýza
V rámci tzv. stakeholder analýzy byly zjišťovány formou polostrukturovaných rozhovorů ohledně
skutečností týkající se rozvoje cestovního ruchu. Respondenty stakeholder analýzy byli zejména
podnikatelé v cestovním ruchu a obce nad 500 obyvatel. Struktura dotazníků viz. přlohy. Vzhledem
k četným otevřeným otázkám jsou v dalším textu

pro názornost hodnoceny

pouze otázky

s větším dopadem pro rozvoj cestovního ruchu.

3.6.1

Podnikatelé v cestovním ruchu

Dotazník pro podnikatele v cestovním ruchu byl rozdělen do čtyř částí, z nichž první měla za cíl
zjistit základní identifikační údaje zařízení, druhá část byla věnována provozním charakteristikám
zařízení, třetí byla orientována na zjištění hlavních bariér a příležitostí pro rozvoj cestovního ruchu.
Ve čtvrté části dotazníku byla věnována pozornost připravovaným projektům v regionu podnikateli.
Z ubytovacích zařízení byl vybrán vzorek, který zahrnul všechny rozhodující ubytovatele v regionu
ale i menší rodinné penziony (např. Hotel Antoň, Hotel Telč, Hotel Na hrázi, Hotel Celerin, Hotel
Černý Orel, Hotel pod Kaštany, Vzdělávací a konferenční centrum MŠMT, Hotel Pangea, Garni
penzion Vacek, Penzion Danuše, Marie Plačková, Penzion Šteidler, Camp Velkopařezitý, Penzion
Čtyřlístek, Penzion Petra, penzion U Doležalů, Privat Hlavsová, Penzion a Camp Javořice a další).
Koordinovanost cestovního ruchu z pohledu podnikatelů
42,1%

47,4%

10,5%

nedokážu
posoudit

živelný

spíše
nekoordinovaný

0,0%

spíše
koordinovaný

koordinovaný

0,0%

Z pohledu koordinovanosti lze konstatovat, že mírně převažují názory, které hodnotí cestovní ruch
na Telčsku, jako spíše nekoordinovaný. Pozitivněji hodnotí spíše poskytovatelé ubytování
v soukromí a penzionech, negativněji hodnotí spíše provozovatelé hotelů.
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Práce s cílovými skupinami

26%

74%

Práce s cílovými skupinami

Bez orientace

Jen cca 25 % ubytovatelů pracuje s cílovými skupinami návštěvníků, mají tedy jasnou představu
pro koho své služby poskytují a chtějí poskytovat, což svědčí o jejich minimálním marketingovém
řízení. Ostatním subjektům nezbývá než doporučit zkvalitnění marketingového řízení ubytovacího
zařízení tak, aby nevykazovalo známky tzv. masového marketingu, kdy jsou jejich zákazníky
všichni a tedy nikdo.
Většina podnikatelů provozující ubytovací zařízení investuje v poslední době do svého podniku
finanční prostředky, aby své služby nadále zkvalitnili. Nejsou ojedinělé ani investice v řádech
miliónů Kč v posledních pěti letech.
Většina podnikatelů považuje za hlavní atraktivitu regionu Telčsko samotné město Telč (náměstí a
zámek) následované Roštejnem a Javořickem (Javořice, Řásná, Velký pařezitý rybník).
Intenzita spolupráce s ostatními podnikateli
40%
35%
30%
25%
20%

37%

37%

15%
26%
10%
5%
0%
Pravidelně

Občas

Příležitostně

Na základě hodnocení spolupráce podnikatelů s ostatními podnikateli lze učinit tyto závěry: Žádný
z oslovených podnikatelů neuvedl, že by nespolupracoval vůbec s ostatními podnikateli. Pouze 37
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% oslovených podnikatelů spolupracuje pravidelně (platí to zejména pro menší ubytovatele).
Stejný podíl spolupracuje jen občas a necelá třetina oslovených podnikatelů spolupracuje pouze
příležitostně. Pro další rozvoj cestovního je nezbytné, aby se zintenzívnila vzájemná spolupráce
ubytovatelů (zejména to platí pro velké ubytovatele, kteří spolupracují pouze občas nebo
příležitostně).
Spolupráce se samosprávou

Vůbec

11%

Příležitostně

16%

Občas

42%

Pravidelně

0%

32%

5%

10%

15%

20%

25%

30%

35%

40%

45%

Zatímco hodnocení vzájemné spolupráce ubytovatelů vyznívá relativně příznivě, hodnocení
spolupráce ubytovatelů se samosprávou už tak příznivé není.

Cca 11 % dotazovaných

nespolupracuje se samosprávou vůbec (zajímavostí je, že mezi těmito subjekty najdeme i větší
ubytovací zařízení), dalších 16 % spolupracuje jen příležitostně. 42 % dotazovaných podnikatelů
spolupracuje se samosprávou jen občas a přibližně třetina spolupracuje pravidelně. Z pravidelně
spolupracujících jsou to zejména menší subjekty.
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Role samosprávy z pohledu podnikatelů
70%
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rezervačních
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velmi slabá

Propagace
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Rozvoj
lidských zdrojů
pro CR

neměla by zasahovat vůbec

Velmi zajímavé jsou názory podnikatelů na role samosprávy v jednotlivých oblastech cestovního
ruchu. Podnikatelé očekávají, že bude samospráva v rozhodující míře plnit roli řízení a koordinace
rozvojových aktivit, zajišťovat propagaci území a v maximální možné míře generovat produkty
cestovního ruchu. Naopak velmi slabá role samosprávy je očekávána ze strany podnikatelů
v poskytování ubytovacích služeb. Interpretovat se tyto názory dají zhruba takto: „Samospráva ať
nám sem turisty doveze, my je pak ubytujeme“. K tomu nelze nepoznamenat, že očekávání
podnikatelů jsou přehnaná. Místní podnikatelé totiž mají mnohem lepší podmínky než v jiných
městech. Aktivita odboru kultury MěÚ Telč nemá v českých poměrech konkurenci – masívně
propaguje území u jakékoliv příležitosti, pořádá akce na které se sjíždějí tisíce návštěvníků. Snaží
se revitalizovat

školní statek Telč na doplňkovou infrastrukturu cestovního ruchu. K proaktivní

samosprávě ještě přistupuje podpora podnikání, kdy samospráva nevyužívá zákonnou možnost a
nevybírá od ubytovatelů poplatek z ubytovací kapacity. Role samosprávy by však měla být spíše
menší a většinu nákladů by měl nést komerční sektor (protože absorbuje většinu výnosů).
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Negativní faktory v podnikání v cestovním ruchu

výrazná sezónnost

79%

slabá propagace
přístup samosprávy

21%
11%

dostupnost finančních zdrojů

26%
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68%
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Hlavními negativními faktory ovlivňující podnikání v odvětví cestovního ruchu je zejména výrazná
sezónnost (tuto možnost uvedlo 79 % všech dotazovaných) výrazným negativním faktorem je i
cena vstupů (68 %), ale kupodivu i místní konkurence. Tlak místní konkurence je uváděn zejména
menšími ubytovateli.

V posledním části rozhovoru byli podnikatelé dotazováni na připravované projekty jimi samotnými
a projekty, které by bylo vhodné realizovat na podporu cestovního ruchu.
Podnikatelé ze svých vlastních projektů zmiňují pouze investice do dalšího zkvalitňování ubytování,
ale chybí další projekty na rozvoj doprovodné infrastruktury cestovního ruchu. Spíše tedy spoléhají
na aktivitu samosprávy, což je v souladu s podnikateli očekávanou rolí samosprávy

v dílčích

oblastech cestovního ruchu. Mezi projekty, které by bylo vhodné realizovat se nejčastěji objevuje
pochopitelně Panský dvůr (ale dle názorů podnikatelů bez ubytovacího zařízení),

bazén

(koupaliště), bowling a squash, zpřístupnění hradeb a telčského podzemí, navigační a orientační
systém v Telči.

3.6.2

Obce regionu Telčsko

Dotazník pro obce byl, podobně jako v případě podnikatelů, rozdělen do čtyř částí, z nichž první
měla za cíl zjistit základní identifikační údaje o obci, druhá část byla věnována významu obce pro
cestovní ruch, třetí byla orientována na zjištění hlavních bariér a příležitostí pro rozvoj cestovního
ruchu. Ve čtvrté části dotazníku byla věnována pozornost připravovaným projektům v regionu
obcemi. Dotazník byl realizován na základě doporučení Řídící skupiny projektu v obcích nad 500
obyvatel, tj. Telč, Krahulčí, Hodice, Mrákotín, Stará Říše a Nová Říše.
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Koordinovanost cestovního ruchu z pohledu obcí
57%
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30%
14%
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koordinovaný

spíše koordinovaný

spíše nekoordinovaný

Podobně jako podnikatelé, i obce se vyjadřovaly ke koordinovanosti resp. nekoordinovanosti
cestovního ruchu. Přestože je vzorek velmi malý, má jistou vypovídací hodnotu

a více než

polovina obcí považuje cestovní ruch za spíše nekoordinovaný, necelá třetina za spíše
koordinovaný, 14 % pak za zcela koordinovaný.
Intenzita spolupráce obcí s ostatními obcemi
80%
71%
70%
60%
50%
40%
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20%

14%

14%

Občas

Příležitostně

10%
0%
Pravidelně

Pokud jde o hodnocení spolupráce s ostatními obcemi při rozvoji cestovního ruchu, tak lze
konstatovat, že 71 % dotazovaných spolupracuje s ostatními obcemi pravidelně (pochopitelně že
na to mají vliv členství ve sdruženích obcí – např. Telčsko, Novoříšsko, Renesance).
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Intenzita spolupráce obcí s podnikateli
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Spolupráce obcí s podnikateli už vykazuje četné rezervy. Jen 43 % dotazovaných spolupracuje
s podnikateli pravidelně, necelá třetina občas a 29 % dotazovaných spolupracuje s podnikateli
pouze příležitostně.
Role samosprávy z pohledu obcí
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Role samosprávy podle vidění obcí v jednotlivých oblastech cestovního ruchu by měla být spíše
silná v řízení

a koordinaci rozvojových aktivit a dále v propagaci území. V invenci

a realizaci

produktů by však měla samospráva hrát spíše slabší roli a přenechat tak iniciativu soukromému
sektoru. Spíše slabší role by měla být i v provozu a tvorbě informačních a rezervačních systémů.

V rámci připravovaných projektů a projektů, které by měly být realizovány byly nejčastěji
zmiňovány např. tyto projekty (projektové záměry):
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Panský dvůr, Hippostezky, zpřístupnění hradeb a podzemí v Telči, minizoo, autobusové nádraží
v Telči, rekonstrukce sportovišť v Krahulčí, propojení železnice do Rakouska, Rozhledna na
Javořici, ubytovna pro cykloturisty (Stará Říše), cyklotrasy, Muzeum kamenictví (Mrákotín).
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4.

ORGANIZAČNÍ STRUKTURA CESTOVNÍHO RUCHU A SYSTÉM
POSKYTOVÁNÍ INFORMACÍ

V současné době je organizace cestovního ruchu doménou odboru kultury, který se stará zejména
propagaci města, řídí informační centrum (to zajišťuje komplexní služby pro své klienty – nejen
turisty), koordinuje vztahy s partnerskými městy, pečuje o pietní místa (památníky) na území
města. Do jeho kompetencí však patří i zahraniční záležitosti města, řízení Telčských listů a dalších
tisků města. Významnou aktivitou je zajišťování dotací pro město v rozsahu své působnosti.
Z pohledu řízení cestovního ruchu se jeví jako správné nastavení organizace cestovního ruchu tak,
aby bylo přímo řízeno městem. Město tak má daleko efektivnější nástroje než v případě
outsourcingu. Ostatně spokojenost s informačními službami je pozitivně hodnocena i samotným
marketingovým průzkumem.

Respondenti místy upozorňují na nedostatečný informační a

navigační systém v terénu, který bude zapotřebí zlepšit.
Vzhledem k tomu, že tato marketingová studie bude sloužit

jako výchozí koncepční materiál

v rozvoji CR, bude rovněž nezbytné takovéto studie periodicky opakovat, aby bylo zřejmé do jaké
míry se daří marketingové cíly naplňovat. S výjimkou zámku neexistuje systém přesného
monitoringu návštěvníků – v tomto ohledu by bylo vhodné instalovat zařízení (turnikety) na
vytipovaných místech Telče a okolí.

4.1 Zapojení regionu do organizací na podporu cestovního ruchu
Město Telč je zapojeno do řady projektů, jejichž cílem je rozvoj cestovního ruchu v regionech.
Členství v rámci České inspirace (členství od r. 1995) - Hlavním mottem vzniku a zároveň i
cílem činnosti České inspirace bylo a je pozvání pro všechny "Za kulturou nejen do Prahy". Tedy
podpora rozvoje turistického ruchu se zaměřením na kulturní nabídku jednotlivých měst, na
propagaci a prezentaci prostřednictvím společných propagačních materiálů, účastí na veletrzích
cestovního ruchu u nás i v zahraničí a v neposlední řadě i na realizaci společných kulturních
projektů. Členy sítě jsou města: Hradec Králové, Cheb, Jindřichův Hradec, Kutná Hora, Litomyšl,
Polička, Telč a Třeboň.
České dědictví UNESCO (členství od r. 2000) - České dědictví UNESCO je sdružení obcí a měst
České republiky, na jejichž území se nachází památka zapsaná na Seznam světového kulturního a
přírodního dědictví UNESCO. Pro historickou cenu památek a pro jedinečně dochované náměstí
byla Telč roku 1970 vyhlášena městskou památkovou rezervací a v roce 1992 zapsána na Seznam
světového kulturního a přírodního dědictví UNESCO. Členství v tomto prestižním klubu pro město a
region přináší nemalé finanční zdroje, protože známka UNESCO je zárukou kvality a jedinečného
zážitku.
Sdružení historických sídel Čech, Moravy a Slezska je dobrovolná, zájmová, nestranická a
nevládní organizace sdružující především historické obce nebo jejich částí, na jejichž území jsou
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zachovány významné kulturní hodnoty, zejména nemovité památky. Vzniklo z iniciativy měst v
listopadu roku 1990.
Příslušnost k těmto významným institucím město Telč a region Telčsko staví do role partnerů
dalších významných celonárodních

institucí pro rozvoj cestovního ruchu, zejména Ministerstvo

Kultury, Ministerstvo pro místní rozvoj a Agenturu Czechtourism.
Obce regionu jsou členy mikroregionu Telčsko, který se snaží nasměrovat rozvoj členských obcí
vhodným směrem. Významnými projekty mikroregionu jsou např. Přeshraniční impulsní centrum
mikroregionu Telčsko, síť cyklotras v mikroregionu Telčsko (vyznačení 150 km cyklotras do roku
2002 a navazující osazení mobiliářem), propagační materiály Navštivte nejen Telč, ale i Telčsko,
ale i další projekty.
Obce regionu Telčsko jsou současně členy regionu Renesance, který vzniknul v červnu 2006 a
jehož cílem je rovněž všestranný rozvoj založený na myšlenkách renesance. Region Renesance je
tvořen mikroregiony Jemnicko, Dačicko, Telčsko a Třešťsko. Region se hlásí k dědictví renesanční
doby, jež podporovala svobodu, krásu a harmonii a deklaruje svou vůli a hlavní cíl rozvíjet území
členských mikroregionů citlivě, šetrně a v souladu s principy udržitelného rozvoje. Region
Renesance se připojuje k myšlence, že renesance tohoto území, to jest zachování, obnova,
probuzení a oživení dědictví předků i vytváření nových trvalých hodnot je společnou odpovědností
a společným zájmem.
Dílčí cíle regionu Renesance lze popsat následovně:
•

využít vlivu a podporovat a rozvíjet myšlenky renesance regionu na udržitelných
základech,

•

společně rozvíjet a obnovovat region renesance vhodnými aktivitami, za něž jsou
považovány: šetrný cestovní ruch, multifunkční zemědělství, tradiční řemesla a kvalitní
služby, obnovu veškeré infrastruktury, zavádění nových technologií či výzkum a vývoj,

•

hledat a uplatňovat nová praktická řešení pro renesanci podnikání, kultury a sportu,
založená na renesanci vědění a vzdělání,

•

otevřeně sdílet své zkušenosti, publikovat je a umožnit tak odborné i laické veřejnosti
seznamovat se s postupy a výsledky renesance regionu a přispívat tak k šíření věhlasu
regionu i renesance samotné,

•

vytvořit a zavést do praxe společné symboly a atributy regionu renesance, podporovat
jejich využití a bránit zneužití.

4.2 Financování cestovního ruchu v Telči a okolí
Město Telč a obce turistického regionu Telčsko uplatňují pouze jeden z poplatků, stanovených
zákonem č. 565/1990 Sbírky o místních poplatcích ve znění pozdějších předpisů - poplatek za
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lázeňský nebo rekreační pobyt, jehož plátcem je návštěvník regionu.

Výše tohoto poplatku je

stanovena zákonem maximálně na 15 Kč a den.
Tento poplatek je však vybírán pouze u pobytu, které jsou realizovány za účelem rekreace nebo
léčby, navíc zákon vyjímá z této povinnosti celou řadu skupin – např. osoby ZTP/P, osoby mladší
18 let a osoby starší 70 let.
Podle informací Finančního odboru byl výnos z tohoto poplatku v posledních pěti letech následující:
Výnosy z rekreačního poplatku ve městě Telč
Rok

Výnos v Kč

2003
2004
2005
2006
2007 (predikce)

110 295
91 460
98 850
106 095
100 000

Zdroj: Finanční odbor MěÚ Telč

Paradoxní je, že není uplatňován (v rámci podpory podnikání) poplatek z ubytovací kapacity, jehož
plátcem je ubytovatel. Sazbu tohoto poplatku upravuje zákon o místních poplatcích č. 565/1990 ve
znění pozdějších předpisů (zejména zákon č.229/2003 Sb.) na maximálně 4 Kč a obsazené lůžko.
Jednoduchým algoritmem (počet lůžek min. 1000 vynásobený počtem dní v roce 365 a průměrnou
obsazeností 37,25 % a 4 Kč za jeden den se dostáváme na výnos minimálně cca 543 850 Kč
ročně , které „zůstávají ležet na ulici“. Je žádoucí v rámci revize místních poplatků napravit tento
pro město a region nevýhodný stav. Výnos z poplatku z ubytovací kapacity bude sloužit jako další
zdroj finančních prostředků nové organizace cestovního ruchu, zároveň však

bude plnit roli

motivátoru spolupráce místní samosprávy s podnikateli.
Nedostatky vykazuje rovněž spolupráce veřejného a soukromého sektoru v cestovním ruchu
(pravidelné neformální schůzky vedení města/obcí s podnikateli v cestovních ruchu).
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5.

ANALÝZA MARKETINGOVÉ STRATEGIE MĚSTA A
MIKROREGIONŮ

V současné době disponují marketingovými strategiemi (strategickými) dokumenty město Telč a
mikroregion jako celek.
Prostou rešerší lze poměrně snadno identifikovat realizované projekty – tj. jen zčásti se podařilo
strategie realizovat.
V rámci Strategického plánu rozvoje mikroregionu Telčsko a priority Cestovní ruch byl stanoven
dlouhodobý cíl

„vytvoření turistické destinace Telčsko v horizontu 7-9 let“. Můžeme s jistotou

konstatovat, že tento cíl nebyl splněn. Turistický region Telčsko je tak nesourodý, že nemůže
představovat jednu destinaci – spíše by měla být destinací Telč a ta primárně rozvíjena. Na
centrum se budou postupně nabalovat aktivity v mikroregionu. V současné době je prvořadým
úkolem zvýšení počtu návštěvníků města Telče a prodloužení jejich pobytu nabídkou adekvátních
služeb, infrastruktury a produktů.
Z jednotlivých strategií vytipovaných aktivit se podařila realizovat snad jen první – tj., že se právě
nyní zpracovává marketingová studie.
EX post evaluace jednotlivých aktivit zaměřených na cestovní ruch
Název aktivity

Číslo aktivity

Hodnocení

Vytipování a oslovení cílových skupin návštěvníků (marketingová
studie a strategie)
Monitoring – sledování účinnosti provedených opatření

Aktivita 1.1.1

splněno

Aktivita 1.1.2

Zavedení jednotného stylu společných propagačních materiálů,
logo
Zavedení funkčního systému distribuce informačních a
propagačních materiálů v rámci kraje, republiky i do zahraničí,
snaha o pravidelnou účast na veletrzích cestovního ruchu
Plné využití domén www.telcsko.cz a www.telecsko.cz pro
propagaci mikroregionu jako turistického cíle (destinace)
Zavedení funkčního rezervačního systému ubytování

Aktivita 1.2.1

částečně
splněno
částečně
splněno
částečně
splněno

Aktivita 1.2.2

Aktivita 1.2.3
Aktivita 1.2.4

Tvorba produktů (kompletních „balíčků“ služeb)

Aktivita 1.2.5

Podpora zavádění systému certifikace služeb, motivace
podnikatelů k účasti na ní
Rozšíření a zkvalitnění nabídky služeb v obcích v oblasti
cestovního ruchu
Vytvoření návštěvnického centra mikroregionu

Aktivita 1.2.6

Zkvalitnění zázemí stávajících cyklotras a budování nových

Aktivita 1.3.3

Rozšíření a zkvalitnění, popř. výstavba vesnických sportovišť,
využitelných pro turisty.
Zpřístupňování rybníků, zlepšování kvality vody za účelem
koupání a vodních sportů, popř. výstavba přírodních koupališť

Aktivita 1.3.4
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Aktivita 1.3.1
Aktivita 1.3.2

Aktivita 1.3.5

částečně
splněno
částečně
splněno
částečně
splněno
částečně
splněno
částečně
splněno
částečně
splněno
částečně
splněno
částečně
splněno
částečně
splněno
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Vytváření podmínek pro rozšíření zimní turistiky

Aktivita 1.3.6.

Využití přírodních památek, chráněných území a krajinného rázu
pro rozvoj CR
Péče o kulturní památky a jejich oživení - údržba a opravy
nemovitých památek, záchrana ohrožených. Obnovení tradic,
s památkami spojených
Podpora tradičních a iniciace nových společenských (kulturních a
sportovních) akcí v mikroregionu.

Aktivita 1.4.1
Aktivita 1.4.2

Aktivita 1.4.3

částečně
splněno
částečně
splněno
částečně
splněno
částečně
splněno

Zdroj: Strategický plán rozvoje mikroregionu Telčsko, Strategie rozvoje města Telče, Marketingová strategie
cestovního ruchu mikroregionu Telčsko

Většina aktivit byla částečně nerealizována zejména z důvodu příliš velké obecnosti, nestanovení
konkrétních výstupů a výsledků projektů a neznalosti finanční náročnosti. K tomu se nepochybně
přidalo i to, že u jednotlivých aktivit chyběla konkrétní odpovědná osoba a termín realizace.
Strategii města Telče ještě nelze hodnotit s ohledem na krátkodobou existenci (cca půl roku).
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6.

ANALÝZA SOUČASNÉHO NÁVŠTĚVNÍKA

6.1 Metodologie sběru dat
Marketingový průzkum se uskutečnil ve čtyřech ročních obdobích (jaro, léto, podzim, zima).
Jarní termín byl zvolen na počátku června letní termín v srpnu, podzimní termín v listopadu a zimní
termín počátkem března.
Při realizaci průzkumů byly využity metody dotazování v ubytovacích zařízení, na vytipovaných
bodech (před informačním centrem, před zámkem, na parkovišti u Parama a v zámeckém parku.
Doplňkovou metodou bylo prosté sčítání (čárkování) před informačním centrem (na náměstí), před
zámkem a v zámeckém parku.

6.2 Základní charakteristiky návštěvníků
Tímto způsobem vznikly dva soubory dat – databáze respondentů a počet všech návštěvníků.
Celkem se podařilo v průzkumu zachytit 469 respondentů. V jarním období se podařilo zachytit
každého 10 návštěvníka. V letním období každého 40 návštěvníka, v podzimním období opět jako
na jaře každého 10 návštěvníka a v zimním termínu průzkum zachytil každého 9 návštěvníka.
Pronásobením počtu respondentů

a váhy (jaro, podzim a zima 10, léto 40) a počtu dní se

dostáváme k číslu 385 000 návštěvníků.
Zastoupení respondentů podle ročního období

14%
25%
16%

45%

jaro
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Respondenti podle doby dotazování (v %)
2%

9.00

7%

10.00

16%

11.00
12%

12.00

18%

13.00
14.00

16%
14%

15.00
10%

16.00
1%

17.00

3%

18.00

Z hlediska denního chodu návštěvnosti lze říct, že vrchol návštěvnosti nastává po 13.
hodině, kdy je čas po dobrém obědě na procházku. Druhým vrcholem je 11. a 14. hodina.
Výletníci versus turisté

s noclehem nebo bez

43%
s noclehem
bez noclehu
57%

Z grafu je patrné, že cca 43 % návštěvníků v regionu nocuje, zatímco 57 % je výletníků. To
odpovídá vytíženosti lůžkové kapacity během léta, kdy zde přenocuje cca 107 000 lidí.
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Délka pobytu
Délka pobytu

21%
1 noc

29%

23%

2 noci

3-4 noci

12%
5-7 nocí

15%
8 nebo více

Z hlediska doby přenocování můžeme konstatovat, že 50 všech nocujících je zde maximálně 2
noci, dalších 35 % je zde do jednoho týdne (sedm dní) a pouze 15 % návštěvníků je zde více než
8 dní (ovlivněno velkým počtem letních respondentů).
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6.2 Demografická segmentace
Podle marketingového průzkumu do regionu míří srovnatelným dílem muži a ženy, přičemž
převažují osoby se středoškolským a vysokoškolským vzděláním. Osoby bez maturity se ve vzorku
vyskytovaly pouze ze 16 %, což je plně v souladu s všeobecně probíhajícím zvyšováním
vzdělanosti.
Pohlaví respondentů
2%

51%

muž
47%

žena
neuvedeno

Věková struktura respondentů
15%

do 24 let

26%

25 - 34 let

35 - 49 let

30%

16%

50 - 59 let

12%

60 a více let

neuvedeno

1%

Z hlediska věku je nejpočetněji zastoupena skupina návštěvníků 35-49 let, která tvoří 30 % všech
návštěvníků, následovaná skupinou 25-34 (26% ) let a 50-59 let (16%).
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Vzdělanostní struktura respondentů
1%

16%

32%

51%

bez maturity
vysokoškolské vč. bakalářského

středoškolské s maturitou
neuvedeno

Velikost skupiny

54%

1-2 osoby
33%

3-5 osob
4%

6-10 osob

2%

11-20 osob

2%

20-40 osob

1%

40 a více osob

3%

neuvedeno

54 % všech návštěvníků je ve skupinách 1-2 osob, dalších 33 % ve skupině 3-5 osob.
Typ návštěvníka (organizovaný, individuální)

90%

neuvedeno
2%

individuálně
8%

© DHV CR, spol. s r. o., 06/2007

organizovaně

56

Marketingová studie cestovního ruchu turistického regionu Telčsko

Drtivou většinu - 90 % všech návštěvníků tvoří individuální turisté, zbytek představuje skupiny.

6.3 Geografická segmentace
Geografická segmentace
21%

79%

Česko
zahraničí

Z hlediska místa odkud návštěvníci přijíždějí můžeme konstatovat, že 80 % návštěvníků tvoří Češi
a 20 % jsou zahraniční turisté.
Nejčastějšími návštěvníky z České republiky jsou obyvatelé Prahy a okresu Jihlava a Brno.
Nejčastějšími zahraničními návštěvníky jsou občané Německa (35,5 %, následovaní občany Velké
Británie a Spojených států amerických. Z celkového počtu je cca 15 000 návštěvníků z Asie
(Japonsko, Taiwan, Jižní Korea, Čína)3

3

Data poskytnuta Pražskými incomingovými agenturami
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Opakovanost návštěvy Telče a okolí
22%

44%

33%

poprvé
podruhé
1%

opakovaně
neuvedeno

Z pohledu opakovanosti návštěvy Telče a okolí lze říct, že celá třetina je na Telčsku poprvé, cca
čtvrtina podruhé a 44 % je zde opakovaně – region má tedy stálou a věrnou klientelu

6.5 Motivy návštěvy a hlavní spotřebovávané aktivity
Hlavními motivy návštěvy Telče (a okolí) je poznání, které jako hlavní důvod uvádí 228
respondentů na první místě, druhou nejfrekventovanější odpovědí je relaxace a rekreace,
následované turistikou a sportem.
Motivy návštěvy respondentů
Motiv
poznání - návštěva turistických atraktivit (kulturních)
kultura - koncerty
relaxace - rekreace, procházky, odpočinek apod.
turistika a sport - cyklistika, tenis, volejbal apod.
práce - služební cesta, školení, kongres apod.
zábava - společenské hry s přáteli, hry, noční život, dobré jídlo a pití apod.
nákupy
návštěva příbuzných nebo známých
tranzit - zastávka na cestě někam jinam
neuvedeno

Počet odpovědí celkem
228
72
13
30
27
10
69
79
30
22
31
12
23
4
2
24
20
13
11
13
9
26
20
11
32
23
17
4
180
352

Tomu odpovídá i struktura spotřebovávaných aktivit (služeb), v níž dominuje poznávací turistika
((návštěvy památek, procházky po MPR 295 prvně zmíněných odpovědí), následované kulturními
akcemi a zábavou a turistikou.
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Hlavní spotřebovávané aktivity
Aktivity
poznávací turistika (návštěva kulturních památek)
kulturní akce a zábava (festival,y koncerty, taneční zábavy, disko)
aktivní sport (volejbal, tenis, sálové sporty apod.)
péče o kondici (fitness, sauna, solárium, posilování apod.)
koupání a vodní sporty
rybaření
venkovská turistika (pobyt na farmě, jízda na koni apod.)
návštěvy sportovních akcí (závody, utkání apod.)
adrenalinové sporty (létání, paragliding, bungee jumping apod.)
pěší turistika
cykloturistika
jiné
neuvedeno

295
38
11
4
4
1
4
6
6
49
16
34
1

Počet odpovědí celkem
49
4
3
59
12
1
12
11
2
3
3
1
23
13
2
5
5
1
10
20
1
3
2
2
2
0
0
74
35
14
19
10
3
7
4
0
203
350
439

0
3
0
0
1
0
0
0
0
3
6
0
456

Co se týče výše průměrné denní útraty, ta se pohybuje kolem 570 Kč, přičemž je jasné, že Češi
mají nižší útratu než cizinci.
Výše denní útraty (na osobu)
28%

28%

19%

19%

5%

1%
neuvedeno

3001 a více Kč

1501 - 3000 Kč

601 - 1500 Kč

301 - 600 Kč

151 - 300 Kč

do 150 Kč

1%

Turisté (ve smyslu WTO ti kteří přenocují) se nejčastěji v regionu ubytovávají v soukromí, což
dokládá i vznik nových ubytovacích kapacit tohoto charakteru a její lůžková kapacita. Velmi
vyhledávané je i ubytování v hotelu ** až *** (33 % dohromady za obě kategorie) Zajímavým a
ne nepodstatným je i ubytování u známých.
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Preference ubytování
21%

hotel *** nebo více
hotel ** nebo *

12%

ubytovna, hostel

5%
5%

pronajatý dům/chata

4%

kemp/tábořiště

22%

penzion nebo v soukromí
u známých nebo ve vlastním

24%
5%

jinde
3%

neuvedeno

Naprostá většina návštěvníků (72 %) přicestovala do regionu autem, následovaná linkovým a
zájezdovým autobusem, vlakem a kolem.
Způsob dopravy do Telče
72%

automobil
7%

zájezdový autobus

9%

linkový autobus
motocykl
jízdní kolo
vlak

2%
3%
4%

pěšky

1%

jinak

1%

© DHV CR, spol. s r. o., 06/2007

60

Marketingová studie cestovního ruchu turistického regionu Telčsko

Hodnocení kvality infrastruktury a služeb
120

ubytovací služby

182

stravovací služby

108

60

229

82

nákupní možnosti (prodejní síť)

70

příležitosti pro zábavu

73
18

27

cenová hladina služeb

17

173

43

vybavení regionu pro sport. aktivity

40

28

104

38
45

20

22

47

269
88
61

144

33
30

193

65

321

120

203

velmi dobře

81
145

98

127

29

14

154

99

kvalita silnic vč. parkování

115

52

140

péče o čistotu města, úklid

5
209

166

100

služby pro motoristy

33

8

31

150

informační systém v terénu

235
131

108

informační centra

vybavení regionu atrakcemi pro děti

16 3

93

spíše dobře

66

spíše špatně

Hodnocení služeb a infrastruktury bylo provedeno jak podle

14

velmi špatně

60

nevím

počtu odpovědí na jednotlivé

možnosti, tak i průměrnou známkou. Nejlépe je hodnoceno ubytování a stravování a

péče o

čistotu města, úklid (tj. základní infrastruktura cestovního ruchu), naopak nejhůře je hodnocena
doplňková infrastruktura (vybavení atrakcemi pro děti, sportovní infrastruktura, příležitosti
k zábavě a nákupní možnosti).
Průměrné známky hodnocených oblastí
ubytovací služby
stravovací služby
informační centra
informační systém v terénu
služby pro motoristy
péče o čistotu města, úklid
kvalita silnic vč. parkování
vybavení regionu pro sport. aktivity
nákupní možnosti (prodejní síť)
příležitosti pro zábavu
vybavení regionu atrakcemi pro děti
cenová hladina služeb
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1,6
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1,8
2,0
1,7
2,2
2,3
2,3
2,2
3,0
1,9
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Hlavní zdroje informací o regionu
39%

24%

14%

1%
neuvedeno

znám odjakživa

1%
z jiných důvodů

2%

z novin nebo časopisů

4%

z web stránek propagujících region

3%

z web stránek propagujících ČR

1%
z propagačních materiálů regionu

z propagačních materiálů ČR

z turistických průvodců

od známých či příbuzných

3%

z televize nebo rozhlasu

10%

Graf č. 1 Využití služeb informačního centra návštěvníky

Nejvíce informací o regionu mají respondenti „zažito“ – reprezentují tedy ony věrné zákazníky
regionu (patrně senioři), významným je rovněž zdroj od známých a příbuzných. Poměrně
důležitým se jeví i turističtí průvodci, naopak málo je čerpáno z propagačních materiálů regionu.
Známost/ochota navštívit vybraná města se statutem památkové ochrany

Slavonice
Kroměříž
Litomyšl

51%

9%

38%

2%

50%

11%

37%

2%

42%
67%

Tábor
Kutná Hora
Český Krumlov
Jindřichův Hradec
Třebíč

již jsem navštívil(a)

42%

13%

52%

24%

7%

74%
7%
11%

zatím nehodlám navštívit

2%
13%

12%

71%

chystám se brzy navštívit

2%

30%

15%

63%

2%

19%
24%

1%
2%
2%

neuvedeno

Pokud jde o známost a ochotu navštívit i ostatní města se statutem památkové ochrany (a tedy
konkurenty Telče), tak vždy cca 10 % projevilo zájem navštívit v brzké době tato města. Poměrně
velký podíl se však do těchto měst zatím nehodlá vypravit.
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Využití služeb Informačního centra

2%

7%

34%

47%
10%
ano, již jsem využil(a)

ano, využiji

nevím

neuvedeno

ne, nevyužiji

Přibližně 50 % všech návštěvníků využívá služeb informačního centra.

6.6 Hlavní pozitiva a negativa Telčsko
Velmi pozitivně návštěvníci hodnotí

zejména

historické jádro a architekturu města

a rovněž

krajinu a přírodu, občas se ještě objevuje přívětivost místních lidí.
Negativně je hodnocena hlavně neadekvátní maloobchodní síť (obchody a stánky s neznačkovým a
nekvalitním zbožím), nekvalitní silnice a místní komunikace a parkování na náměstí. Turisté rovněž
postrádají atrakce pro děti, stylové hospůdky a lepší navigační systém k památkám.
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7.

ANALÝZA ZPŮSOBU PRODEJE SLUŽEB CR

7.1 Komunikace s cílovými skupinami
Region Telčsko nemá explicitně stanoveny cílové skupiny, se kterými by pracoval a pro které by
vytvářel produkty. Tyto cílové skupiny vzejdou z této studie.
Marketingové komunikaci chybí image, která by se mohla stát předmětem positioningu resp.
Nichingu (tj. odlišení se od konkurence). Na jejím návrh se mimo jiné zaměří i samotná
marketingová strategie, nicméně již nyní je nutné zmínit atributy jakékoliv image:
image musí být platná
musí být věrohodná
musí být jednoduchá
musí být přitažlivá
musí být odlišná ( ve smyslu jedinečnosti)
Jen takovou image lze následně komunikovat s vybranými cílovými skupinami prostřednictvím
sloganů, vizuálních symbolů (logotypů) a pozičních vyjádření (tj. jako místo pro určitou aktivitu).
Stejně tak ale může být image komunikována při příležitostí tzv. events (událostech).

7.2 Využití marketingových nástrojů při prodeji služeb CR
Při prodeji služeb CR v regionu Telčsko (ale obecně to platí pro všechny obce ČR) jsou
protěžovány jen

neosobní reklama, polem neoraným naproti tomu zůstává sales promotion

(podpora prodeje) a ostatní druhy propagace
Reklama je v regionu využívána zejména na nejrůznějších tištěných brožurách, méně formou
placené inzerce v časopisech a dennících. Televizní reklama není využívána vůbec.
Direct marketing jako marketingový nástroj může být využíván jen sporadicky místními podnikateli
v cestovním ruchu a jeho význam v českých podmínkách byl degradován nepoctivými direct
marketingovými projekty, spojenými častokrát s úniky osobních dat. Každopádně je to nástroj,
který je využitelný (pohlednice hotelu k narozeninám apod). Telemarketing není využíván žádnými
subjekty. Naopak webmarketing, jako nejlevnější forma marketingu je využíván masivně, přičemž
ovšem platí, že ne vždy je tato forma nejefektivnější.
Sales promotion (podpora prodeje) se zatím doménou vnitřního cestovního ruchu nestala, o to
větší je však její potenciál a možnost získat konkurenční výhodu.
Public relation, které má za cíl vytvářet příznivou image a náležitý stupeň publicity u veřejnosti a
případně korigovat nepříznivé zprávy a události, je oblíbený a využívaný nástroj. Nejčastěji je pro
PR využíváno místní periodikum Telčské listy a pochopitelně celá řada events konaných nejen
v Telči, ale i širokém okolí.
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Osobní prodej je využíván zejména na výstavách a veletrzích cestovního ruchu – GO a Region
Tour.
Výše zmiňované nástroje, pokud jsou realizovány profesionálně, slouží vždy k vylepšení image
místa a usnadnění nákupního procesu.
Naproti tomu ostatní nástroje – jako televize, rádio, populární hudba, sportovní utkání a s tím
související propagační předměty mohou plnit funkci marketingovou, ale i demarektingovou (to platí
obzvláště pro televizi a rádio).
Ať už je mediamix jakýkoliv, musí být pečlivě monitorován a vyhodnocován efekt pro region.
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8.

SWOT ANALÝZA
Silné stránky

•

vysoký kulturně historický potenciál města - Telč
v UNESCO, památky, park

Slabé stránky
•

krátkodobý pobyt turistů (jednodenní návštěvníci)

•

nedostatek ubytovacích kapacit ve vyšším standardu
(first class a luxury)

•

nedostatečné využití možné kapacity služeb CR
(např. krátké otevírací doby aj.) a nízká
profesionalita

•

malá nabídka volnočasových aktivit (pro různé
skupiny i jednotlivce)

•

čistá příroda, kvalitní ŽP

•

bohatý kulturní život

•

blízkost k hranicím s Rakouskem

•

pestrá škála ubytovacích zařízení různého typu

•

dostatek menších ubytovacích kapacit v Telči

•

podmínky pro široké spektrum forem turistiky (včetně
cykloturistiky, golfu aj.)

•

•

situování obchodů s nevhodnou skladbou zboží
(asijské zboží apod.) na náměstí

síť cyklotras

•

•

slabá nabídka doplňkových služeb CR

fungující TIC

•

existence kvalitních propagačních materiálů

•

malá nabídka cílených turistických programů (např.
formou balíčků)

•

dostatek stravovacích zařízení v Telči

•

sezónní charakter návštěvnosti

•

spádové centrum pro okolní obce

•

rezervy ve spolupráci město – podnikatelé

•

existence vzdělávacích institucí a organizací ve městě

•

•

aktivní přístup města a mikroregionu

nízká úroveň spolupráce mezi poskytovateli služeb
CR

•

zapojení v profesionálních organizacích. na podporu
CR

•

nezájem (pasivita) podnikatelů v CR o nějakou
změnu

•

nedostatek kvalitní pracovní síly pro CR (v řízení i
službách)

•

nejednotná propagace, slabá marketingová
komunikace

Příležitosti

Ohrožení

•

vybudování areálu Panský dvůr a s tím spojené aktivity
rozvoje CR

•

aktivnější přístup podobných turistických destinací
(konkurence)

•

konání Dolnorakouské výstavy v roce 2009

•

•

možnost zapojení města do programů EU, finanční
podpora

železniční neprovázanost s Rakouskem, oddalování
provozu

•

finanční hrozba

•

další rozvoj a spolupráce mezi mikroregiony v regionu
Renesance

•

složité podmínky pro financování projektů
v program. období 2007-13

•

propojení železnice do Rakouska

•

byrokratické překážky v budování Panského dvora

•

vybudování atraktivit CR pro mimosezónní období
(např. běžecké trasy aj.)

•

pokles poptávky po CR

•

•

zhoršující se dopravní infrastruktura

přeshraniční spolupráce

•

prodloužení doby pobytů domácích a zahraničních
turistů

•

využití lesoparku Oslednice – Parní mlýn

•

podpora návratu rodilých VŠ do Telče
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9.

VIZE CESTOVNÍHO RUCHU TURISTICKÉHO REGIONU TELČSKO

Vize rozvoje cestovního ruchu regionu Telčsko je základní strategickou orientací aktivit
samosprávy, podnikatelských subjektů a dalších aktérů cestovního ruchu v regionu Telčsko
deklarující:
Kam chce region Telčsko realizací strategie do roku 2015 dospět
Jaké cíle si pro rozvoj cestovního ruchu v regionu stanovuje
Jaké jsou hlavní stavební kameny (pilíře) dlouhodobě udržitelného cestovního ruchu
v regionu, jimž má být věnována hlavní pozornost

9.1 Výchozí situace strategie
Region Telčsko je regionem nedostatečně využitým pro cestovní ruch. Hlavní atraktivitu celého
regionu představuje samotné město Telč, kde zejména samotné centrum města a Státní zámek
Telč jsou hlavními body zájmu domácích i zahraničních návštěvníků.
Dalšími atraktivními lokalitami regionu Telčsko představuje Nová Říše a oblast Řásné. Novoříšsko
zejména z důvodu významného kláštera premonstrátů a predispozice pro kulturně-církevní
turistiku a hippoturistiku, Řásensko pak představuje ojedinělou oázu klidu uprostřed přírody,
nabízející pěší turistiku, přírodní koupání a v zimě pak sjezdové a běžecké lyžování.
Tyto tři lokality tvoří hlavní rozvojovou osu cestovního ruchu a rozvoj ostatních částí turistického
regionu Telčsko je bez posilování (formou podpory a investic do dalších rozvojových aktivit) této
osy stěží představitelný a veřejné intervence mimo tuto osu by neměly v porovnání s hlavní
rozvojovou osou srovnatelné multiplikační efekty pro udržitelný rozvoj cestovního ruchu.

9.2 Zdůvodnění strategické vize
Vize rozvoje cestovního ruchu se opírá s sektorovou analýzu odvětví cestovního ruchu v regionu
Telčsko a o SWOT analýzu, která shrnula všechny podstatné silné a slabé stránky rozvoje
cestovního ruchu, jeho rozvojové příležitosti, ale i ohrožení.
Vize vychází ze znalostí, zkušeností a záměrů samosprávy, podnikatelských subjektů vyvíjejících
aktivity v odvětví cestovního ruchu a z názorů návštěvníků na město a region Telčsko.
Významným dokumentem pro formulování strategické vize byly i tyto dokumenty: Strategický plán
rozvoje mikroregionu Telčsko, Strategický plán rozvoje města Telče, Marketingová strategie
rozvoje cestovního ruchu mikroregionu Telčsko a Strategie rozvoje Regionu Renesance.
Samospráva spolu s podnikateli v cestovním ruchu

bude realizovat strategické kroky

systematického rozvíjení všech relevantních složek cestovního ruchu.tím, že:
1)

Příjme za výchozí princip strategie místní specifika, jež vytváří genia loci – tj. ducha lokality,
kterými jsou zejména historické jádro města Telče zapsané v seznamu světového kulturního
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dědictví UNESCO,

a dále životní prostředí

a krajina nedotčené průmyslovou výrobou či

živelnou zástavbou.
2)

Budou investovat veřejné, ale zejména soukromé zdroje do dalšího rozvoje infrastruktury
cestovního ruchu.

3)

Zkvalitní marketing cestovního ruchu,

4)

Zlepší management cestovního ruchu formou nového institucionálního uspořádání, jehož
nedílnou součástí bude i změna financování nově vzniklé struktury, kladoucí do popředí
zejména vlastní „produkční“ aktivitu

5)

Bude navrhovat a zejména realizovat produkty cestovního ruchu podle jednotlivých sílových
skupin.

9.3 Cílové skupiny a jejich charakteristiky
Řídící skupinou marketingové studie byly vybrány tyto cílové skupiny, kterým se chce region
Telčsko věnovat:


Cílová skupina rodin s dětmi



Cílová skupina zahraničních návštěvníků



Cílová skupina seniorů



Cílová skupina účastníků konferencí, seminářů a školení
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9.3.1

Rodiny s dětmi
Geografická segmentace
11%

89%

Česko
zahraničí

Opakovanost návštěvy

28%

45%
24%

poprvé
podruhé
3%

opakovaně
neuvedeno

Rodiny s dětmi jsou velmi perspektivním trhem, jelikož téměř 75 % se jich vrací na místo činu
(prožité dovolené)
Motiv návštěvy
Motiv
poznání - návštěva turistických atraktivit (kulturních)
kultura - koncerty
relaxace - rekreace, procházky, odpočinek apod.
turistika a sport - cyklistika, tenis, volejbal apod.
práce - služební cesta, školení, kongres apod.
zábava - společenské hry s přáteli, hry, noční život, dobré jídlo a pití apod.
nákupy
návštěva příbuzných nebo známých
tranzit - zastávka na cestě někam jinam

Počet odpovědí celkem
50
12
3
4
5
1
14
22
4
4
6
4
4
0
0
3
3
4
3
2
2
6
5
2
6
3
5

Pokud jde o jejich hlavní motiv, tak ten je opět kulturně poznávací a rekreační.
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Hlavní zdroje informací o regionu

40%

23%

16%

9%

3%

4%
2%
znám odjakživa

z jiných důvodů

z web stránek
propagujících
region

z web stránek
propagujících ČR

0%
z televize nebo
rozhlasu

z propagačních
materiálů regionu

z propagačních
materiálů ČR

z turistických
průvodců

od známých či
příbuzných

0%

z novin nebo
časopisů

2%

Hlavním zdrojem informací jsou vedle známostí odjakživa (informace přechází z generace na
generaci) i doporučení známých a příbuzných a informace načerpané z turistických průvodců.
Doprava do regionu
automobil

88%

zájezdový autobus

3%

linkový autobus

2%

motocykl
jízdní kolo
vlak

1%
0%
3%

pěšky

1%

jinak

1%

Téměř 90 % rodin s dětmi přijíždí do regionu vlastním autem.
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Hlavní spotřebovávané aktivity v průběhu pobytu
Aktivity
poznávací turistika (návštěva kulturních památek)
kulturní akce a zábava (festival,y koncerty, taneční zábavy, disko atd.)
aktivní sport (volejbal, tenis, sálové sporty apod.)
péče o kondici (fitness, sauna, solárium, posilování apod.)
koupání a vodní sporty
rybaření
venkovská turistika (pobyt na farmě, jízda na koni apod.)
návštěvy sportovních akcí (závody, utkání apod.)
adrenalinové sporty (létání, paragliding, bungee jumping apod.)
pěší turistika
cykloturistika
jiné
neuvedeno

64
2
1
1
2
0
0
1
2
14
2
5
1

Počet odpovědí celkem
1
14
2
2
12
0
4
1
0
0
1
0
2
8
0
1
1
0
7
3
1
1
1
1
12
0
0
4
14
4
2
3
1
0
1
0
59
36
86

0
1
0
0
1
0
0
0
0
0
2
0
91

Hlavními spotřebovávanými aktivitami je návštěva zámku a dalších kulturních památek a pěší
turistika.
Průměrná výše útraty na osobu a den
34%
32%

18%

9%
6%

1%

neuvedeno

3001 a více Kč

1501 - 3000 Kč

601 - 1500 Kč

301 - 600 Kč

151 - 300 Kč

do 150 Kč

0%

Průměrná výše útraty rodiny s dětmi činí cca 300 Kč na osobu a den, preferují tedy levnější
ubytování – ubytování v soukromí.

© DHV CR, spol. s r. o., 06/2007

71

Marketingová studie cestovního ruchu turistického regionu Telčsko

Výletníci versus turisté
s noclehem nebo bez

47%
bez noclehu
s noclehem
53%

53 % všech rodin s dětmi v regionu nocuje a pouze 47 % je výletníků

© DHV CR, spol. s r. o., 06/2007

72

Marketingová studie cestovního ruchu turistického regionu Telčsko

Délka pobytu
Délka pobytu

14%

1 noc

30%

22%

26%

2 noci

3-4 noci

5-7 nocí

8%

8 nebo více

Rodiny v regionu setrvávají nejčastěji 2 noci (víkend a prodloužený víkend), následované
sedmidenními turnusy.
Preference ubytování
hotel *** nebo více

8%

hotel ** nebo *

18%

ubytovna, hostel

4%

pronajatý dům/chata
kemp/tábořiště

8%
0%

penzion nebo v soukromí

28%

u známých nebo ve vlastním

28%

jinde

6%

Rodiny s dětmi nejčastěji volí ubytování penzionu nebo soukromí (pokud nejsou u známých),
třetím nejoblíbenějším je hotel nižší kategorie (* nebo **).
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Hodnocení infrastruktury a služeb
22

ubytovací služby

17

54

35

stravovací služby

26

19

informační centra

19

50
6

43

6

15

10

nákupní možnosti (prodejní síť)

3

5

13

15

velmi dobře

6
8

8

30

3

39
44

49

spíše dobře

5

5

26

19

4

52

31

7

cenová hladina služeb

19

33

12

příležitosti pro zábavu

5

41
15

20
22

30

20

vybavení regionu pro sport. aktivity

2

10

49

péče o čistotu města, úklid
kvalita silnic vč. parkování

28

40

19

služby pro motoristy

5

5 1

26

informační systém v terénu

vybavení regionu atrakcemi pro děti

1

9

spíše špatně

velmi špatně

1

15

nevím

Rodiny s dětmi nejhůře hodnotí vybavenost regionu atrakcemi pro děti, nejlépe naopak cenu
služeb a péči o čistotu města. Velmi dobře je však hodnoceno i ubytování a stravování.
Průměrné známky hodnocených oblastí
1,5
1,5
1,7
1,8
1,9
1,6
2,1
2,5
2,2
2,0
3,3
1,9

ubytovací služby
stravovací služby
informační centra
informační systém v terénu
služby pro motoristy
péče o čistotu města, úklid
kvalita silnic vč. parkování
vybavení regionu pro sport. aktivity
nákupní možnosti (prodejní síť)
příležitosti pro zábavu
vybavení regionu atrakcemi pro děti
cenová hladina služeb

Využití služeb Informačního centra
4%

8%
27%

3%
58%

ano, již jsem využil(a)
ano, využiji
ne, nevyužiji
nevím
neuvedeno

Jen přibližně 30 % rodin s dětmi využívá služeb informačního centra.
© DHV CR, spol. s r. o., 06/2007
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9.3.2

Zahraniční návštěvníci
Opakovanost návštěvy

62%

21%

poprvé

17%

podruhé
opakovaně

U zahraničních návštěvníků převažuje první návštěva (62 %), dalších 21 % je v Telči podruhé a 17
% je zde opakovaně
Hlavní zdroje informací o regionu
27%

11%

10%

8%
3%

neuvedeno

znám odjakživa

z novin nebo časopisů

z web stránek propagujících
region

1%
z web stránek propagujících ČR

1%
z televize nebo rozhlasu

4%
1%
z propagačních materiálů
regionu

z propagačních materiálů ČR

z turistických průvodců

od známých či příbuzných

6%

z jiných zdrojů

28%

Zajímavé a překvapující je, že hlavním zdrojem informací o Telčsku jsou i v případě zahraničních
turistů známí a příbuzní, následované turistickými průvodci (Lonely Planet atd.)
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Motiv návštěvy
Motiv návštěv
poznání - návštěva turistických atraktivit (kulturních)
kultura - koncerty
relaxace - rekreace, procházky, odpočinek apod.
turistika a sport - cyklistika, tenis, volejbal apod.
práce - služební cesta, školení, kongres apod.
zábava - společenské hry s přáteli, hry, noční život, dobré jídlo a pití apod.
nákupy
návštěva příbuzných nebo známých
tranzit - zastávka na cestě někam jinam
neuvedeno

Počet odpovědí celkem
18
3
56
7
3
9
18
5
9
3
1
4
0
1
3
2
2
1
3
4
2
3
3
3
4
3
12
42
75
1

Hlavní motivem návštěvy je opět poznání - návštěva turistických atraktivit (UNESCO)
Doprava do regionu
63%

automobil

21%

zájezdový autobus

7%

linkový autobus
motocykl

0%
4%

jízdní kolo
vlak
pěšky
jinak

1%
0%
4%

Oproti rodinám s dětmi dávají zahraniční návštěvníci daleko větší prostor pro zájezdový a linkový
autobus
Hlavní spotřebovávané aktivity v průběhu pobytu
Aktivity
poznávací turistika (návštěva kulturních památek)
kulturní akce a zábava (festival,y koncerty, taneční zábavy, disko apod.)
aktivní sport (volejbal, tenis, sálové sporty apod.)
péče o kondici (fitness, sauna, solárium, posilování apod.)
koupání a vodní sporty
rybaření
venkovská turistika (pobyt na farmě, jízda na koni apod.)
návštěvy sportovních akcí (závody, utkání apod.)
adrenalinové sporty (létání, paragliding, bungee jumping apod.)
pěší turistika
cykloturistika
jiné
neuvedeno

78
7
1
1
1
0
0
1
0
5
1
4
1

Počet odpovědí celkem
9
0
0
0
11
3
0
0
0
2
0
0
0
0
0
0
4
1
0
0
1
1
0
0
3
3
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
15
8
2
0
5
2
0
0
1
2
0
0
51
78
98
100

V rámci spotřebovávaných aktivit opět dominuje poznávací turistika
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Průměrná výše útraty (na osobu a den)
36%

22%

12%

15%
11%

3001 a více
Kč

1501 - 3000
Kč

601 - 1500 Kč

301 - 600 Kč

151 - 300 Kč

do 150 Kč

4%

Průměrná výše denní útraty přesahuje 1000 Kč a je tak dvojnásobná oproti Čechům.
Výletnici versus turisté

27%

bez noclehu
s noclehem

73%

Když nepočítáme asiaty, tak téměř ¾ zahraničních návštěvníků v regionu nocuje a jen 27 % je
výletníků
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Délka pobytu

17%
1 noc

18%

21%

5%

2 noci

3-4 noci

5-7 nocí

11%
8 nebo více

Z hlediska délky pobytu jich cca 46 % zůstává v regionu maximálně 3-4 noci.
Preference ubytování
44%

hotel *** nebo více
hotel ** nebo *

19%

ubytovna, hostel

1%

pronajatý dům/chata

1%

kemp/tábořiště

3%
15%

penzion nebo v soukromí
u známých nebo ve vlastním
jinde
neuvedeno

10%
3%
3%

U zahraničních návštěvníků dominuje jednoznačně ubytování v hotelích *** nebo hotel * či **.

© DHV CR, spol. s r. o., 06/2007
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Hodnocení infrastruktury a služeb
40

ubytovací služby

15

5

13

7

7

velmi dobře

5

16

2

9

37

6
48

7

9

69

49

cenová hladina služeb

3

64
18

21
4

19

3

24

11

příležitosti pro zábavu

9

43

10

nákupní možnosti (prodejní síť)

34

41

16

kvalita silnic vč. parkování

vybavení regionu atrakcemi pro děti

5

13

39

péče o čistotu města, úklid

22

10

30

15

33

41

14

služby pro motoristy

2

8

29

23

informační systém v terénu

4 1

31

25

informační centra

29

4

47

stravovací služby

vybavení regionu pro sport. aktivity

26

30

spíše dobře

spíše špatně

6

velmi špatně

2

11

nevím

Průměrné známky hodnocených oblastí
1,5
1,7
1,9
2,1
2,3
2,1
2,2
2,1
2,4
2,5
2,5
1,4

ubytovací služby
stravovací služby
informační centra
informační systém v terénu
služby pro motoristy
péče o čistotu města, úklid
kvalita silnic vč. parkování
vybavení regionu pro sport. aktivity
nákupní možnosti (prodejní síť)
příležitosti pro zábavu
vybavení regionu atrakcemi pro děti
cenová hladina služeb

Není vůbec překvapující, že pro cizince jsme levným krajem, spokojeni jsou rovněž s ubytováním a
stravováním, hůře hodnotí možnosti zábavy, vybavenost atrakcemi pro děti
Využití služeb Informačního centra
6%

2%
41%

40%

11%
ano, již jsem využil(a)
ne, nevyužiji
neuvedeno

© DHV CR, spol. s r. o., 06/2007
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Služeb informačního centra využívá cca 52 % zahraničních návštěvníků.

© DHV CR, spol. s r. o., 06/2007
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9.3.3

Senioři
Geografická segmentace

64%

36%

Česko
zahraničí

64 % všech seniorů přijíždí z Česka a 36 % je zahraničních návštěvníků.
Opakovanost návštěvy

19%

47%
poprvé
34%
podruhé
opakovaně

Přibližně třetina seniorů je zde poprvé v životě, další dvě třetiny jsou v regionu Telčsko podruhé
nebo opakovaně

© DHV CR, spol. s r. o., 06/2007
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Hlavní zdroje informací o regionu
35%

21%
15%

1%

neuvedeno

2%

znám odjakživa

2%

z novin nebo časopisů

z televize nebo rozhlasu

4%

z web stránek propagujících region

2%

z web stránek propagujících ČR

2%

z propagačních materiálů regionu

z propagačních materiálů ČR

z turistických průvodců

od známých či příbuzných

5%

z jiných zdrojů

13%

35 % seniorů zná Telčsko odjakživa, cca 20 % má informace od známých, 13 % využívá turistické
průvodce.
Motiv návštěvy
Motiv
poznání - návštěva turistických atraktivit (kulturních)
kultura - koncerty
relaxace - rekreace, procházky, odpočinek apod.
turistika a sport - cyklistika, tenis, volejbal apod.
práce - služební cesta, školení, kongres apod.
zábava - společenské hry s přáteli, hry, noční život, dobré jídlo a pití apod.
nákupy
návštěva příbuzných nebo známých
tranzit - zastávka na cestě někam jinam
neuvedeno

Počet odpovědí celkem
21
3
76
10
4
8
20
7
17
5
3
8
2
0
7
3
2
1
3
1
1
6
3
4
9
5
9
52
103
0

Hlavním motivem k návštěvě Telčska je poznání – návštěva turistických atraktivit, následovaný
rekreačním účelem
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Doprava do regionu
automobil

69%

zájezdový autobus

13%

linkový autobus

8%

motocykl

2%

jízdní kolo

2%

vlak

5%

pěšky

1%

jinak

1%

Senioři rovněž dávají přednost pohodlné individuální dopravě, následované zájezdovým autobusem
a linkovým autobusem.
Hlavní spotřebovávané aktivity v průběhu pobytu
Aktivity
poznávací turistika (návštěva kulturních památek)
kulturní akce a zábava (festival,y koncerty, taneční zábavy, disko apod.)
aktivní sport (volejbal, tenis, sálové sporty apod.)
péče o kondici (fitness, sauna, solárium, posilování apod.)
koupání a vodní sporty
rybaření
venkovská turistika (pobyt na farmě, jízda na koni apod.)
návštěvy sportovních akcí (závody, utkání apod.)
adrenalinové sporty (létání, paragliding, bungee jumping apod.)
pěší turistika
cykloturistika
jiné
neuvedeno

97
1
1
1
1
0
2
1
2
14
3
8
0

Počet odpovědí celkem
10
2
0
0
17
0
2
2
3
0
1
0
0
1
1
0
3
0
6
0
3
0
0
0
2
0
3
0
1
0
0
0
0
0
0
0
24
4
7
0
6
0
1
1
2
0
3
0
60
124
107
128

Hlavní spotřebovávané aktivity jdou ruku v ruce s motivem návštěvy – poznávací turistika, kulturní
akce a pěší turistika
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Průměrná výše útraty na osobu a den
28%
24%
23%
18%

5%
1%
neuvedeno

3001 a více Kč

1501 - 3000 Kč

601 - 1500 Kč

301 - 600 Kč

151 - 300 Kč

do 150 Kč

2%

Průměrná výše útraty seniorů se pohybuje kolem 600 Kč na osobu a den.
Výletníci versus turisté
s noclehem nebo bez

43%
bez noclehu
s noclehem
57%

57 % seniorů v regionu nocuje a jen 43 % je výletníků
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Délka pobytu

14%
1 noc

15%

14%

4%

2 noci

3-4 noci

5-7 nocí

11%
8 nebo více

Přibližně 14 % seniorů v regionů zůstane jen jednu noc, dalších 15 % 2 noci a 14 % 3-4 noci
Preference ubytování
26%

hotel *** nebo více
hotel ** nebo *

16%

ubytovna, hostel

4%

pronajatý dům/chata

4%

kemp/tábořiště

4%

penzion nebo v soukromí

18%

u známých nebo ve vlastním

18%

jinde
neuvedeno

Senioři dávají přednost hotelům ***

© DHV CR, spol. s r. o., 06/2007
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Hodnocení infrastruktury a služeb
42

ubytovací služby

18

66

64

stravovací služby

29

33

informační centra

33
47

informační systém v terénu
26

služby pro motoristy

31

10

11

57

45

14

20

nákupní možnosti (prodejní síť)

vybavení regionu atrakcemi pro děti 2 5 4

4 4

23

23
7

7

7

8

19

46
70

11

velmi dobře

7

4

96

107

39

cenová hladina služeb

21

8

25

34

22

příležitosti pro zábavu

1

56

6

50
14

31

35

27

kvalita silnic vč. parkování

5 1

6

74

péče o čistotu města, úklid

vybavení regionu pro sport. aktivity

5

54

spíše dobře

spíše špatně

14

velmi špatně

4

19

nevím

Průměrné známky hodnocených oblastí
ubytovací služby
stravovací služby
informační centra
informační systém v terénu
služby pro motoristy
péče o čistotu města, úklid
kvalita silnic vč. parkování
vybavení regionu pro sport. aktivity
nákupní možnosti (prodejní síť)
příležitosti pro zábavu
vybavení regionu atrakcemi pro děti
cenová hladina služeb

1,4
1,4
1,6
1,7
1,9
1,5
2,1
2,0
2,2
2,0
3,1
1,8

Senioři nejlépe hodnotí kvalitu ubytovacích a stravovacích služeb, nejhůře naopak vybavení
regionu atrakcemi pro děti.
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Využití služeb Informačního centra
5%

2%
33%

48%
12%
ano, již jsem využil(a)
ne, nevyužiji
neuvedeno

ano, využiji
nevím

Přibližně 45 % seniorů využívá služeb informačního centra
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9.3.4

Účastníci konferencí, seminářů a školení
Průměrná výše útraty na osobu a den
38%
34%

17%

3%

3%

3%

neuvedeno

3001 a více
Kč

1501 - 3000
Kč

601 - 1500 Kč

301 - 600 Kč

151 - 300 Kč

do 150 Kč

0%

Z hlediska průměrné výše útraty je většina dotazovaných ochotna utratit do 300 Kč (je zřejmé, že
se jedná o pracovní pobyty, které jsou např. hrazeny fakturou a účastníci i tedy nevidí do finální
ceny).
Výletníci versus turisté
s noclehem nebo bez

31%

bez noclehu
s noclehem

69%

Přibližně 69 % účastníků konferencí, seminářů a školení v regionu nocuje
výletníků, kteří po pracovní cestě odjíždějí zpět domů.

© DHV CR, spol. s r. o., 06/2007
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Hodnocení infrastruktury a služeb
ubytovací služby

10

stravovací služby

10
4

3

informační systém v terénu

1

1

2

vybavení regionu pro sport. aktivity

8
3

1
2

vybavení regionu atrakcemi pro děti

2

cenová hladina služeb

1

4

velmi dobře

11
14
15

6

6

8

spíše dobře

2

14

6

5

3

5

4

6

2

1

7

8
6

příležitosti pro zábavu

5

7

6

6
12

12

kvalita silnic vč. parkování

2

4

3

5

13
6

5

péče o čistotu města, úklid

1

5

11
4

služby pro motoristy

11

2
7

9

informační centra

nákupní možnosti (prodejní síť)

5

6

spíše špatně

2

velmi špatně

6

nevím

Průměrné známky hodnocených oblastí
ubytovací služby
stravovací služby
informační centra
informační systém v terénu
služby pro motoristy
péče o čistotu města, úklid
kvalita silnic vč. parkování
vybavení regionu pro sport. aktivity
nákupní možnosti (prodejní síť)
příležitosti pro zábavu
vybavení regionu atrakcemi pro děti
cenová hladina služeb

3,4
4,2
3,2
4,3
3,8
4,3
3,2
3,2
3,9
4,4
3,5
3,7

Naprosto ohromující je odlišnost hodnocení této cílové skupiny od ostatních, kdy je velmi špatně
hodnoceno značení v terénu, péče o čistotu města a příležitosti pro zábavu. Relativně nejlépe je
hodnoceno akorát parkování.
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9.4 Strategická vize regionu Telčsko

Region Telčsko bude v horizontu roku 2015 nejvýznamnější oblast cestovního ruchu v kraji
Vysočina. Atraktivita bude opřena o rozvojové póly Telče (jako hlavní kotvy návštěvnosti s
rozsáhlým volnočasovým využitím), Javořicka (jako oblasti pro venkovskou turistiku a turistiku v
přírodním prostředí Českomoravské vrchoviny) a Novoříšska, akcentujícím kombinaci kulturně
církevní turistiky s aktivním odpočinkem v „sedle“.
Nosným tématem dalšího rozvoje bude zejména „renesance těla a ducha“ orientovaná na
všechny cílové skupiny regionu Telčsko. Doplňkovým tématem renesančního motivu bude
„nejpohádkovější město ČR – jako klíčový marketingový slogan pro cílovou skupinu rodin s dětmi“

9.4.1 Marketingové cíle rozvoje cestovního ruchu v regionu Telčsko

K naplnění strategické vize byly stanoven tyto marketingové

cíle, jejichž míra dosažení bude

pravidelně vyhodnocována. Tj. v roce 2010, 2013 a po roce 2015.

1)
2)

Každoroční zvýšení počtu návštěvníků o 5 %
Cíleně vyvíjet produkty cestovního ruchu a rozvíjet propagaci území tak, aby
minimálně 50 % návštěvníků zůstávalo v regionu déle než dva dny a
zdojnásobila se průměrná útrata návštěvníků ( v cenách r. 2007)

K měření míry dosahování těchto cílů bude použito:
1)

Každoročního monitoringu návštěvníků ve vybraných atraktivitách cestovního ruchu na
Telčsku, tj. na státním zámku v Telči, hradě Roštejn, Rozhledně Oslednice, Muzeum Vysočiny
a Premonstrátském klášteře v

Nové Říši. Jako pomocný zdroj poslouží sledování počtu

návštěvníků informačního centra v Telči. Hlavním garantem monitoringu návštěvnosti je
informační centrum.
2)

Pro evaluaci dosažení druhého cíle je nutné nejpozději do pěti let realizovat průzkum mezi
návštěvníky regionu s cílem zjistit jejich spotřebitelské chování. Kromě průzkumu mezi
návštěvníky bude proveden i polostrukturovaný rozhovor s ubytovateli v regionu Telčsko.
Jako doplňkový zdroj informací poslouží Registr ekonomických subjektů v odvětví OKEČ H.
Současně bude důsledněji sledován i výnos z místních poplatků u všech obcí regionu Telčsko
– ve struktuře:
a. Výnos z rekreačního poplatku
b. Výnos z poplatku z lůžkové kapacity
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Hlavními nositeli monitorovacích aktivit bude Mikroregion Telčsko.
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9.5 Struktura priorit a opatření
Na základě provedené analýzy strany nabídky a poptávky, formulované SWOT analýzy jsou
navrženy tyto věcné priority nezbytné pro rozvoj cestovního ruchu a k naplnění vize

Priorita 1 :

Infrastruktura cestovního ruchu

Priorita 2 :

Marketing cestovního ruchu

Priorita 3 :

Management cestovního ruchu

Priorita 4 :

Produkty cestovního ruchu

9.5.1 Infrastruktura cestovního ruchu
Zdůvodnění priority
Region Telčsko nenabízí adekvátní infrastrukturu (ať už základní nebo doplňkovou) v důsledku
čehož návštěvníci setrvávají v regionu krátkou dobu. To se negativně promítá do vytíženosti
lůžkové kapacity, která dosahuje jen cca 37 %. Z části je to způsobeno slabou úrovní certifikace
ubytovacích zařízení, zčásti ale regionu chybí doplňková infrastruktura cestovního ruchu. Četné
výhrady návštěvníků směřují k orientačnímu a navigačnímu systému v regionu a zejména v Telči.
Cyklotrasy jsou vedeny po frekventovaných komunikacích. Mezi jednotlivými atraktivitami
v regionu Telčsko schází dopravní spojení, což je komplikujícím faktorem pro nemotorizované
návštěvníky. Místní

a účelové komunikace

vedoucí k atraktivitám cestovního ruchu jsou

v neutěšeném stavu a znepříjemňují pobyt účastníkům cestovního ruchu. Kulturní památky
zejména v okolí Telče jsou ve stavu, kdy je nutné investovat do jejích záchrany nemalé finanční
prostředky.
Z těchto důvodů bude samospráva a komerční sektor naplňovat prioritu Infrastruktura cestovního
ruchu. Priorita se vnitřně rozpadá do následujících opatření (které odpovídají souboru aktivit či
projektů):
1.1
1.2
1.3
1.4
1.5
1.6
1.7
1.8
1.9
1.10
1.11

Podpora zvyšování kvality ubytovacích a stravovacích zařízení
Rozvoj wellness infrastruktury cestovního ruchu (infrastruktura pro sport,
relaxaci, adrenalinové aktivity)
Zkvalitnění orientačního a navigačního systému
Rozvoj cyklotras/stezek
Rozvoj hippotras/stezek
Rozvoj dopravní obslužnosti
Modernizace přístupových komunikací k atraktivitám CR
Obnova kulturních památek regionu
Panský dvůr
Rozvoj infrastruktury pro zimní sporty
Rozvoj doplňkové infrastruktury cestovního ruchu
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CHARAKTERISTIKA OPATŘENÍ (AKTIVIT)
Název priority: Infrastruktura cestovního ruchu

Název opatření

1.1
Podpora zvyšování kvality
ubytovacích a stravovacích
zařízení
Mikroregion formou grantového
poradenství poskytne ubytovatelům a
provozovatelům stravovacích zařízení
informace o možnostech financování
certifikace
1.2 Rozvoj wellness infrastruktury
cestovního ruchu

Realizační
výstupy

Cílové
skupiny

Garanti a
spolupráce

Termín

Odhad
finanční
náročnosti
pro
samosprávu
(Kč)

Vyšší počet
certifikovaných
ubytovacích kapacit,
vyšší kvalita

Fyzické a
právnické
osoby
provozující
ubytování a
stravování

Mikroregion, Průběžně

Bobová dráha

Podnikatelé
v cestovním
ruchu

Město Telč,
průběžně
obce regionu

Náklady na
případné
změny ÚP
(stovky tisíc
kč)

Horské koloběžky

Obce
mikreregion
u, IC

Obce Telč a Řásná a Mrákotín zejména
formou územně plánovací dokumentace
(případně zčásti i investičně) podpoří
rozvoj wellness infrastruktury ,
infrastruktury pro sport, relaxaci a
adrenalinové sporty

Lanové centrum

1.3 Zkvalitnění orientačního a
navigačního systému
Obce regionu zafinancují kvalitnější
navigační systém k atraktivitám CR

Lepší směrové
značení značení
v Telči a na
přístupových
komunikacích

Návštěvníci

Město Telč,
Kraj
Vysočina

20072008

Několik set
tisíc Kč
(závislost na
počtu tabulí) jedna cca
15 000 Kč.

1.4. Rozvoj cyklotras/stezek
Obce ve spolupráci s krajem Vysočina
zafinancují lepší značení cyklotras,
výstavbu odpočívek a informačních
tabulí

Kvalitnější síť
cyklotras, odpočívky

Cykloturisté

Obce
2008regionu, Kraj 2009
Vysočina

70 -100 000/ 1
odpočívka

1.5. Rozvoj hippotras/stezek
Obce na jezdecké stezce
Lichtenberg – Telč

Dokončení značení
v terénu, odpočívky
úvaziště pro koně

Obce
regionu,

20072008

15 000 Kč/ 1
km, Odpočívka
70-100 000 Kč

1.6 Rozvoj dopravní obslužnosti

Kyvadlové spojení 3x Návštěvníci
denně tam a zpět
rodiny
v letní sezóně
s dětmi,
senioři,
cykloturisté

Město Telč,
Ubytovatelé

2008

100 000 Kč
příspěvek
samosprávy

Modernizované
komunikace

Obce
regionu,¨
Kraj
Vysočina

průběžně

Dle aktuálního
stavu

Město Telč zajistí ve spolupráci
s ubytovateli autobusové spojení (s
možností přepravy cyklistů) mezi Telčí a
Řásnou

1.7 Modernizace přístupových
komunikací k atraktivitám CR
Obce regionu zkvalitní a zmodernizují
přístupové komunikace k atraktivitám
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Kraj
Vysočina

Návštěvníci

15 000 Kč / 1
km délky
cyklotrasy

93

Marketingová studie cestovního ruchu turistického regionu Telčsko

1.8 Obnova a využití kulturních
památek regionu

Lepší využití
památek při
současném
zlepšování jejich
stavu

1.9 Panský dvůr
Město Telč s pomocí kapitálově silného
domácího nebo zahraničního developera
zrealizuje projekt Panského dvora tak,
aby vznikla dosud chybějící
infrastruktura cestovního ruchu
1.10 Rozvoj infrastruktury pro
zimní sporty
Obce regionu Telčsko budou spolu
s podnikateli investovat do zkvalitňování
podmínek pro provozování zimních
sportů (úprava běžeckých tras,
lyžařských vleků, ale i např. zimní
stadion v Telči)
1.11 Rozvoj doplňkové
infrastruktury cestovního ruchu
Samospráva a podnikatelé budou dále
rozšiřovat nabídku doprovodné
infrastruktury cestovního ruchu
(zpřístupňování dosud pro návštěvníky
nepřístupných míst, výstavba nových
„points of interest“)
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Obce
průběžně
regionu, Kraj
Vysočina

Dle předem
provedeného
pasportu
(architektonick
ého
průzkumu)

V první fází nalezení návštěvníci
vhodného
developera, v dalších
etapách realizace
jednotlivých objektů

Kraj
Vysočina

20072013

Dle finálního
architektonické
ho řešení

Každoroční zajištění
upravovaných
běžeckých tras,
lyžařských vleků,
přesun zimního
stadionu v Telči

návštěvníci

Obce
regionu

průběžně

Stovky tisíc
ročně (bez
přesunu
zimního
stadionu)

Lepší nabídka
doprovodné
infrastruktury

Návštěvníci

Obce
regionu,
podnikatelé

průběžně

Dle projektů

Návštěvníci
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9.5.2 Marketing cestovního ruchu
Zdůvodnění priority
Pro region Telčsko je příznačná slabá marketingová komunikace s cílovými skupinami. Přestože
jsou využívány marketingové komunikační nástroje – reklama, Public relations a osobní prodej,
přesto není portfolio komunikačních nástrojů využívání úplně. Slabou stránku marketingu regionu
je jeho „masovost“, kdy se zaměřuje na všechny, ale tím vlastně není efektivní. Masový marketing
ostatně není příznačný pouze pro samosprávu, ale i o pro drtivou většinu poskytovatelů ubytování.
V regionu není zaveden marketingový informační systém – tj. pravidelný sběr a vyhodnocování
marketingových informací.
Z těchto důvodů bude samospráva a komerční sektor naplňovat prioritu marketing cestovního
ruchu. Priorita se vnitřně člení na následující opatření (které odpovídají souboru aktivit či
projektů):
2.1
2.2
2.3
2.4

Zkvalitňování webových prezentací
Zvyšování úrovně marketingové komunikace s cílovými skupinami návštěvníků
Intenzifikace propagace
Marketingový informační systém
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CHARAKTERISTIKA OPATŘENÍ (AKTIVIT)
Název priority: Marketing cestovního ruchu

Název opatření

2.1
Zkvalitňování
webových prezentací

Realizační
výstupy

Cílové
skupiny

Garanti a
spolupráce

Webové stránky obcí Návštěvníci,
ale i
obyvatelé

Obce
regionu, IC

Průběžně

Existence odlišného
komunikačního mixu
pro každou cílovou
skupinu

Město Telč,
obce
regionu,
podnikatelé

kontinuáln Řádově desítky
ě
tisíc Kč ročně

Obce regionu a podnikatelé zkvalitní své
webové prezentace jako nejlevnější
zdroje informací pro turisty. Obce musí
mít vlastní web (nejen přes
www.telc.eu)

2.2
Zvyšování
úrovně
marketingové komunikace s
cílovými
skupinami
návštěvníků

Termín

Odhad
finanční
náročnosti
pro
samosprávu
(Kč)

Návštěvníci

Tisíce (max.
desítky tisíc
v případě
redakčního
systému)

Pro rodiny s dětmi –
zejména web
marketing + inzerce
v ženských
časopisech + direkt
marketing se
vzdělávacími
institucemi

Město Telč ve spolupráci
s mikroregionem navrhne adekvátní
komunikační mix pro cílové skupiny
rodin s dětmi, seniorů, business
účastníků a zahraničních Obdobně by
měli svůj komunikační mix vytvořit i
podnikatelé.
V rámci tohoto opatření by podnikatelé a Skupina zahraničních
návštěvníků
region měli uplatnit i jiné komunikační
renomovaní průvodci
nástroje – direkt marketing, podpora
(lonely planet a
prodeje
další) +
webmarketing
Skupina účastníků
školení, konferencí a
seminářů – zejména
direkt marketing
orientovaný na
orgány státní správy
a samosprávy,
hospodářské
komory, větší firmy.
Skupina seniorů komunikace zejména
přes cestovní
kanceláře a
agentury),
renomovaní
průvodci
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2.3 Intenzifikace propagace
Toto opatření je zaměřeno na faktickou
realizaci propagačních aktivit (účast na
veletrzích, spolupráce s Českou inspirací,
návrh a nákup propagačních předmětů
s vybraným motivem (podle produktů) a
jejich následný prodej
2.4. Marketingový informační systém
Samospráva a zejména podnikatelé
vyvinou MIS (systém sběru a
vyhodnocování dat o návštěvnících
města) – od knih hostů přechod
k databázím (direkt marketingové
využití). Město využije připravovaný
kamerový systém k orientačnímu
stanovení návštěvnosti města na
náměstí, případně na vhodných místech
s ohledem na památkovou ochranu
umístí turnikety (tam, kde dosud není
jiný způsob monitoringu návštěvnosti –
např. zámecký park
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Účast na veletrzích,
Návštěvníci
propagační předměty
regionu

Město Telč,
Kraj
Vysočina,
podnikatelé

Kontinuál
ně

Minimálně 2
mil Kč ročně
za celý region
(samospráva
+ podnikatelé)

Databázové systémy Návštěvníci
u poskytovatelů
ubytování, kamerový
systém, turnikety

Podnikatelé,
samospráva

200820010

Řádově stovky
tisíc Kč za
kamerový
systém a
turnikety
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9.5.3 Management cestovního ruchu
Zdůvodnění priority
Regionu Telčsko chybí profesionální řízení cestovního ruchu.

Aktivní samospráva nahrazuje

komerční sektor a neustále přichází s novými vylepšeními. Odbor kultury a IC však musí vedle
vlastní agendy ve zbytku času realizovat aktivity z nichž profitují všechny podnikatelské subjekty,
aniž by však vyvinuli v tomto směru patřičné aktivity a finančně se spolupodíleli.

Spolupráce

s incomingovými cestovními kancelářemi a agenturami má rovněž potenciál ke zlepšení. Zejména
podnikatelům v cestovním ruchu by prospělo další vzdělávání orientované na marketing, personál
ubytovacích a stravovacích zařízení je rovněž žádoucí dále vzdělávat
Z těchto důvodů bude samospráva a komerční sektor naplňovat prioritu management cestovního
ruchu. Priorita se dělí na následující opatření
3.1
3.2
3.3
3.4
3.5

Ustavení profesionální instituce na podporu CR
Intenzifikace spolupráce komerční sféry se samosprávou
Změna financování cestovního ruchu v regionu
Kooperace s cestovními kancelářemi a agenturami
Další vzdělávání aktérů cestovního ruchu

CHARAKTERISTIKA OPATŘENÍ (AKTIVIT)
Název priority: Management cestovního ruchu

Název opatření (produktu)

Realizační
výstupy

3.1
Ustavení profesionální Nově založená o.p.s
instituce na podporu CR
Obce regionu s podnikateli založí o.p.s
(Tourism Telč ,TT) zaměřenou na rozvoj
cestovního ruchu. Tato o.p.s. vznikne
transformací Odboru kultury, který je již
dnes produkční agenturou a bude pod ní
spadat i IC
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Cílové
skupiny

Podnikatelé,
obce

Garanti a
spolupráce

Termín

Město Telč,
2008obce,
2009
mikroregion,
podnikatelé

Odhad
finanční
náročnosti
pro
samosprávu
(Kč)
Příjmy
minimálně 2
mil Kč ( dotace
města a obcí,
výnosy
z rekreačního
poplatku a
poplatku
z lůžkové
kapacity,
parkovného,
příspěvek
podnikatelů),
výnosy
z prodeje map,
průvodců atd.)
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Město Telč,
Podnikatelé,
mikroeregio
n, DHV CR

2007

Řád tisíců Kč

Podnikatelé

Město Telč,
obce
Vysočina,
podnikatelé

2008

Bez finanční
náročnosti

Cestovní
kanceláře,
klienti CK

Tourism Telč 2008

Sdružení podnikatelů podnikatelé
3.2
Intenzifikace
(Business tourism
spolupráce komerční sféry se Telč), kvartálně
samosprávou
konané kulaté stoly
Město Telč seznámí všechny podnikatele nebo jiné neformální
cestovního ruchu s touto studí a vyzve je jednání
k jejich sdružení . Kvartálně bude
se zástupci sdružení podnikatelů
diskutovat problémy a navrhovat detailní
řešení s důrazem na okamžitou realizaci
3.3
Změna
financování Důsledně
uplatňované
cestovního ruchu v regionu
rekreační poplatky a
Město Telč a obce regionu budou
poplatky z ubytovací
důsledně uplatňovat rekreační poplatky a kapacity, zapojení
poplatky z lůžkové kapacity, které budou soukromých zdrojů
vedle jiných finančních toků příjmem
nově založené o.p.s. Tyto finance musí
beze zbytku reinvestovány do cestovního
ruchu. Obce regionu budou při prodeji
svého majetku velmi obezřetné a výnosy
raději použijí do „fondu budoucnosti“ na
financování (kofinancování) projektů
orientovaných na zlepšení infrastruktury
a služeb pro občany a cestovní ruch. Na
rozvoj cestovního ruchu bude využit
větší podíl soukromých zdrojů
3.4
Kooperace s cestovními Seznam vhodných
cestovních kanceláří
kancelářemi a agenturami
a agentur, udržovací
kontakt a
Nově zřízená organizace vytipuje
poskytování
vhodné cestovní kanceláře, specializující informací
se na prodej pobytů v ČR pro klienty
cílových skupin Telčska a naváže s nimi
úzké kontakty

3.5
Další vzdělávání aktérů Vzdělávací programy Podnikatelé Business
Tourism
pro podnikatele a
v CR,
cestovního ruchu
další aktéry CR
představitelé Telč,
Sdružení podnikatelů ve spolupráci
s o.p.s. zajistí zhodnocení stavu
vzdělávacích potřeb podnikatelů a
personálu v CR a připraví vhodné
programy
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obcí,

Tourism Telč

20082015

Náklady
součástí
hospodaření
o.p.s (řádově
tisíce Kč
ročně)

Náklady budou
známy na
základě
zhodnocení
stavu (
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9.5.4 Produkty cestovního ruchu
Zdůvodnění priority
Naprosto zásadní význam pro cestovní ruch mají tzv. produkty cestovního ruchu (v podstatě
kombinace využití služeb

a infrastruktury šitá na míru cílovým skupinám. Regionu Telčsko se

doposud propagovalo zejména nabídkou služeb či infrastruktury, ale nejednalo se o produkt
v pravém slova smyslu. Z těchto důvodů bude samospráva a komerční sektor naplňovat prioritu
produkty cestovního ruchu. Priorita se dělí na následující opatření:
4.1
Město a pohádka
4.2
Telč a památky
4.3
Folklór a tradice
4.4
Vítejte v Telči
4.5
Zimní sporty
4.6
Rybaření na Telčsku
4.7
Telč – město šťastných lásek
4.8
Meeting-briefing-teambuilding
4.9
Letní dovolená v přírodě
4.10
Kultura a events
4.11
Víkend v sedle – hippostezky
4.12
Víkend v sedle - cykloturistika
Na následujících stránkách jsou rozpracovány jednotlivé produkty do tzv. produktových listů.
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Název produktu

„Město a pohádka“ var. „Telč a pohádka“

Časová platnost prod.

trasa přístupná celoročně, zařazené památky v otevírací době

Časová náročnost

trasa pěšky cca 3 km, max. 2 hodiny, s Roštejnem ½ dne

Popis produktu

Pohádková trasa městem s názvem „Město a pohádka“ v návaznosti
na již připravované trasy „Město a voda“ a „Město a památky; možnost
přejmenovat adresně na „Telč a ….“
Trasa popsaná a vyznačená na propagačním letáku, který by měl
zahrnovat všechny stálé atrakce ve městě a okolí s pohádkovým
motivem - Zámek Telč, tématické domy na náměstí (pověsti a legendy,
místy i smyšlené), dům strašidel na náměstí, hračkářství nebo jiný
obchod s tradičními hračkami, parní mlýn, hrad Roštejn
Na leták je možné sbírat razítka ze vstupů do objektů na trase a po
předložení určitého počtu razítek mohou děti na IC dostat něco na
památku (pohlednici, samolepku, pexeso s motivem pohádek z Telče,
holky sponku do vlasů, hopíka ……)

Cílová skupina

rodiny s dětmi do 12 let

Aktivity

investiční

zřízení dětského koutku/hřiště v okolí centra a zařadit je do trasy

programov

příprava, tisk a distribuce letáku, propagace trasy

tvořící
produk
t

é

Cena

náklad cca 20.000 ks
příprava, tisk a distribuce letáku … cca 100.000,motivační odměny … cca 50.000,-

Propagace

leták k dispozici na IC, u vstupů do města a u ubytovatelů ve městě a
okolí

Termín

podle možností města, co nejdříve

Partneři

kastelán

zámku

provozovatel

Telč,

domu

vlastníci

strašidel,

vybraných

hračkářství

domů

nebo

na

náměstí,

jiného

obchodu

s tradičními hračkami, parního mlýna, kastelán hradu Roštejn
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Název produktu

Tady se točilo…

Časová platnost prod.

značená trasa přístupná celoročně, zařazené památky v otevírací době

Časová náročnost

trasa pěšky cca 10 km, ½ dne

Popis produktu

Putování po regionu vedoucí po místech natáčení pohádek s umístěním
netradičních „dětských“ infotabulí s uvedením zajímavostí z natáčení,
do trasy putování budou zahrnuty i místní atraktivity

Cílová skupina
Aktivity
tvořící
produk
t

rodiny s dětmi, turisté bez rozdílu věku, kategorie „sedlo“

investiční
programov

leták a realizace tabulí a značek

é

Cena

náklad cca 5000 ks, cena odhad 20.000,- leták, 20.000,- tabule

Propagace

v místě: leták k dispozici na IC, u vstupů do města a u ubytovatelů ve
městě a okolí
web: na dětských, rodinných a výletních portálech
tisk:

oblastní

tisk,

zajímavosti

v časopisech

a

novinách

s celorepublikovou distribucí
Termín

po zvážení městem

Partneři

všichni zúčastnění na trase
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Název produktu

Z pohádky do pohádky

Časová platnost prod.

sezónní, v otevírací době památky

Časová náročnost

1 prohlídková trasa max. 1 hodinu

Popis produktu

nové nebo nově pojaté trasy - pohádkové okruhy - na hradě Rostějn a
zámku Telč, výklad se zaměřením na dětské návštěvníky (v kostýmech,
s úryvky pohádek, pověstí a legend), možnost večerních prohlídek

Cílová skupina
Aktivity
tvořící
produk
t

všechny cílové skupiny s důrazem na rodiny s dětmi

investiční
programov

návrh nového programu, výkladu, trasy, odpovídající oblečení aj.

é

Cena

hrubý odhad 50.000,- Kč

Propagace

v místě: tištěné info na IC, u vstupů do města a u ubytovatelů ve
městě a okolí, cedule
web: na dětských, rodinných a výletních portálech
tisk:

oblastní

tisk,

zajímavosti

v časopisech

a

novinách

s celorepublikovou distribucí
Termín

od léta 2007

Partneři

hrad, zámek
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Název Produktu

Pověsti z regionu - obdoba Tady se točilo….

časová platnost prod.

trasa přístupná celoročně, zařazené památky v otevírací době

Časová náročnost

trasa pěšky cca 10 km, ½ dne

Popis produktu

putování pro pěší i „sedlo“, leták, realizace info tabulí a značek

Cílová skupina

všechny cílové skupiny s důrazem na rodiny s dětmi

Aktivity
tvořící
produk
t

investiční
programov

leták a realizace tabulí a značek

é

Cena

náklad cca 5000 ks, cena odhad 20.000,- leták, 20.000,- tabule

Propagace

v místě: leták k dispozici na IC, u vstupů do města a u ubytovatelů ve
městě a okolí
web: na dětských, rodinných a výletních portálech
tisk:

oblastní

tisk,

zajímavosti

v časopisech

a

novinách

s celorepublikovou distribucí
Termín

po zvážení městem

Partneři

všichni zúčastnění na trase
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Název produktu

„Město a památky“ var. „Telč a památky“

časová platnost prod.

trasa přístupná celoročně, zařazené památky v otevírací době

Časová náročnost

trasa pěšky cca 4 km, ½ dne

Popis produktu

trasa vedoucí po památkách v okolí Telče

Cílová skupina

bez omezení

Aktivity
tvořící
produk
t

investiční
programov

leták s trasou – příprava, tisk, distribuce

é

Cena

náklad cca 5000 ks, cena odhad cca 20.000,- Kč

Propagace

v místě: leták k dispozici na IC, u vstupů do města a u ubytovatelů ve
městě a okolí
web: na dětských, rodinných a výletních portálech

Termín

v přípravě

Partneři

subjekty na trase
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Název produktu

Poklady z půdy

Časová platnost prod.

celoroční

Časová náročnost

1,5 hodiny

Popis produktu

Stálá výstava předmětů dříve používaných, dnes již zapomenutých
Výstavu lze koncipovat jako zábavnou hádanku ve stylu soutěže „Kufr“,
tedy tipem správné odpovědi ze tří možných.

Cílová skupina

všechny, lze připravit také cizojazyčné verze

Aktivity

investiční

vyvolané náklady pro přípravu prostoru, zakoupení/zapůjčení exponátů

programov

reklamní leták, tisk, distribuce a propagace

tvořící
produk
t

é

Cena

investiční náklady – bez odhadu
programové náklady – cca 20.000,příjmy - vstupné

Propagace

v místě: infoleták k dispozici na IC, u vstupů do města a u ubytovatelů
ve městě a okolí
web: na dětských, rodinných a výletních portálech

Termín

dle zvážení

Partneři

výstavu nebo minimuzeum může provozovat soukromý subjekt
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Název Produktu

Vítejte v Telči

Časová platnost prod.

celoroční

Časová náročnost

-

Popis produktu

Vznik sdružení v oblasti CR v regionu Telčsko (Renesance)
Sdružení nabídne „něco navíc“ (dětský koutek, cizojazyčné publikace o
městě a regionu, internet, příjemné prostředí, zdvořilá obsluha, úsměv
na tváři…), loga na dveřích provozoven

Cílová skupina
Aktivity
tvořící
produk
t

všechny včetně cizinců

investiční
programov

informační leták, tisk, distribuce a propagace

é

Cena

leták – cca 10.000,-

Propagace

v místě: leták k dispozici na IC, u vstupů do města a u ubytovatelů ve
městě a okolí
web: na dětských, rodinných a výletních portálech

Termín

dle zvážení

Partneři

město + zúčastněné subjekty
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Produkt

Zimní sporty

Časová platnost produktu

prosinec-březen

Časová náročnost

Dvoudenní-týden

Popis produktu

Sjezdové lyžování a běžecké lyžování v okolí Javořice
s možností ubytování v soukromí či campu v Řásné, Lhotce,
Mrákotně.

Cílová skupina

Aktivity

Rodiny s dětmi, školy, senioři, mladé páry a skupiny

investiční

Strojová

údržba

běžeckých

tras(100 000

Kč),

umělé

tvořící

zasněžování sjezdových tratí, zkvalitnění značení v terénu

produkt

běžeckých tras
programov

příprava, tisk a distribuce letáků případně (s mapou),

é

propagace na IC, u ubytovatelů a na www

Podmiňující
aktivity

Je

žádoucí

doplnit

infrastrukturu

na

Javořicku

o

adrenalinové sporty (nadzemní bobová dráha, bungee
trampolíny,

lanové

centrum,

lezecké

stěny,

horské

koloběžky a tím prodloužit sezónu
Cena

náklad min 1000 ks
příprava, tisk a distribuce letáku … cca 15.000,-

Propagace

leták k dispozici na IC, u ubytovatelů ve městě a okolí, www
stránky (nejen města, ale i ostatních subjektů). Direkt
marketing orientovaný na vzdělávací zařízení (školní výlety a
sportovně-turistické kurzy)

Termín

podle možností města a partnerů, co nejdříve

Partneři

Camp Velkopařezitý s.r.o., obec Řásná, Mrákotín, Lhotka
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Produkt

Rybaření na Telčsku

Časová platnost produktu

Duben-listopad

Časová náročnost

Půlden- dva dny

Popis produktu

Sportovní rybaření (podzimní výlov) v regionu Telčsko,
ubytování v Řásné s následným grilováním úlovků

Cílová skupina

Aktivity
tvořící
produkt

Muži bez ohledu na věk, rodiny s dětmi

investiční

-

programov

příprava, tisk a distribuce letáků případně (s mapou), na

é

www

Podmiňující

-

aktivity
Cena

příprava, tisk a distribuce letáku … cca 100 ks ( cena cca
1000 Kč)

Propagace

leták k dispozici na IC, u ubytovatelů ve městě a okolí, www
stránky (nejen města, ale i ostatních subjektů).

Termín

2008

Partneři

Český rybářský svaz
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Produkt

Telč – město šťastných lásek

Časová platnost produktu

květen až září

Popis produktu

Komplexní produkt skládající se z ubytování v soukromí,
pěšího výletu po Oslednicích,

návštěvy zámku, návštěva

koncertu vážné hudby (1 den), rekreační plavbě na
lodičkách, výletu na kole (tandemovém) na Roštejn (2 den),
Výlet do Řásné

a výšlap na Javořici

s následným

osvěžením ve Velkopařezitém rybníku.
Cílová skupina

Dvojice „bez dětí“ (zejména zamilované mladé páry,
manželské páry bez rozdílů věku

a pohlaví slavící

nejrůznější výročí)
Aktivity

investiční

tvořící
produkt

V případě investic do infrastruktury - možnost prodloužení
pobytu, případně variací (wellness laděný pobyt)

programov

příprava, tisk a distribuce letáku (s mapou), propagace trasy

é

na www

Podmiňující

Koncerty vážné hudby, půjčovny kol (existují), lodičky

aktivity
Cena

náklad cca 5.000 ks
příprava, tisk a distribuce letáku … cca 20.000,-

Propagace

leták k dispozici na IC, u ubytovatelů ve městě a okolí, www
stránky (nejen města, ale i www.nevsednízazitky.cz apod).

Termín

podle možností města, co nejdříve

Partneři

kastelán zámku Telč a Roštejna, Rozhledna na Oslednici,
vlastnící půjčoven lodiček a kol,
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Produkt

Meeting-briefing-teambuilding

Časová platnost produktu

Celoročně s výjimkou července a srpna

Časová náročnost

Dvoudenní

Popis produktu

Firemní

školení,

tematické

s ubytováním ve velkých

workshopy,

kongresy

a „luxusních“ hotelích v Telči a

okolí. Důraz na klid Telčska dávající prostor invenci a
kreativitě
Cílová skupina

Malé

a střední firmy, instituce ústřední státní správy

(ministerstva), zájmové a profesní sdružení
Aktivity
tvořící
produkt

investiční

Nutnost dobudovat wellness infrastrukturu (Panský dvůr ?)

programov

příprava, tisk a distribuce letáků případně (s mapou)

é
Podmiňující

Večerní kulturní program, adrenalinové vyžití v zázemí

aktivity

města Telče

Cena

náklad min 1000 ks
příprava, tisk a distribuce letáku … cca 15.000,-

Propagace

leták k dispozici na IC, u ubytovatelů ve městě a okolí, www
stránky (nejen města, ale i ostatních subjektů). Direkt
marketing orientovaný na centrální instituce státní správy
(ministerstva) a okresní Hospodářské komory v ČR

Termín

podle možností města a partnerů, co nejdříve

Partneři

Provozovatelé hotelů, omezeně město
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Produkt

Letní dovolená v přírodě

Časová platnost produktu

Červen-září

Časová náročnost

Třídenní-týden

Popis produktu

Pěší turistika, cykloturistika, přírodní koupání, možnost
fakultativních výletů do Telče, Nové Říše, na Roštejn,
Slavonic, Dačic

Cílová skupina

Aktivity
tvořící
produkt

Rodiny s dětmi, školy, senioři, mladé páry a skupiny

investiční

-

programov

příprava, tisk a distribuce letáků případně (s mapou),

é

propagace na IC, u ubytovatelů a na www

Podmiňující

Je žádoucí doplnit infrastrukturu pro letní vyžití na Javořicku

aktivity

o adrenalinové sporty (nadzemní bobová dráha, bungee
trampolíny,

lanové

centrum,

lezecké

stěny,

horské

koloběžky.
Cena

náklad min 1000 ks
příprava, tisk a distribuce letáku … cca 15.000,-

Propagace

leták k dispozici na IC, u ubytovatelů ve městě a okolí, www
stránky (nejen města, ale i ostatních subjektů). Direkt
marketing orientovaný na vzdělávací zařízení (školní výlety a
sportovně-turistické kurzy)

Termín

podle možností města a partnerů, co nejdříve

Partneři

Camp Velkopařezitý s.r.o., obec Řásná, Mrákotín, Lhotka
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Produkt

Kultura a events

Časová platnost produktu

celoročně

Časová náročnost

Jednodenní s možností přenocování

Popis produktu

Návštěva vybraných akcí v regionu Telčsko

s možností

přenocování dle individuálních preferencí (v soukromí, hotel,
camp)
Cílová skupina

Aktivity
tvořící
produkt

Adolescenti, DINK, rodiny s dětmi 15 +, senioři

investiční

-

programov

příprava, tisk a distribuce letáků případně (s mapou),

é

propagace na IC, u ubytovatelů a na www

Podmiňující

Konání events (Masopust, májový trh, Vítání svátků jara,

aktivity

Arts

&

Film,

Francouzsko-česká

hudební

akademie,

Prázdniny v Telči, balóny nad Telčí, Telčské parní léto,
Historické

slavnosti

Zachariáše

z Hradce

a

Kateřiny

z Valdštejna, Svatováclavské časy, Hubertova jízda, Advent
a Vánoce v Telči, Vítání Nového roku.
Cena

náklad min 500 ks na akci
příprava, tisk a distribuce letáku … cca 200.000,-

Propagace

leták k dispozici na IC, u ubytovatelů ve městě a okolí, www
stránky (nejen města, ale i www.nevsednízazitky.cz apod.).

Termín

podle možností města, co nejdříve

Partneři

Všichni aktéři zapojení do cestovního ruchu
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Produkt

Víkend v sedle - hippoturistika

Časová platnost produktu

Jaro-léto-podzim (omezeně zima)

Časová náročnost

Dvoudenní

Popis produktu

Projížďka na koních s možností přenocování ve stanicích
turistiky na koni

Cílová skupina

Aktivity

Trasa Bohuslavice – Telč a zpět

2)

Bohuslavice – Nová Říše - Červený Hrádek -Cizkrajov

Adolescenti, DINK, páry bez dětí bez ohledu na věk

investiční

tvořící
produkt

1)

Zkvalitnění

hippostezek (značení v terénu)

- nelze si

představit jet na koni s mapou v ruce
programov

příprava, tisk a distribuce letáků s textovým komentářem a

é

vyznačením tematických points of interests“

Podmiňující

-

aktivity
Cena

náklad min 1000 ks letáků
příprava, tisk a distribuce letáků … cca 5 000,-

Propagace

Letáky k dispozici na IC, u ubytovatelů ve městě a okolí,
www stránky (nejen města, ale i prostřednictvím nově
založeného serveru www.nakoni.cz). Server konskestezky již
existují ale reprezentují region Znojemska.

Termín

podle možností města, co nejdříve

Partneři

Obce na hlavní trase Lichtenberg-Telč, stanice turistiky na
koni
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Produkt

Víkend v sedle - cykloturistika

Časová platnost produktu

Jaro-léto-podzim

Časová náročnost

Dvoudenní

Popis produktu

Návštěva

vybraných

„bodu

zájmu“

v regionu

Telčsko

s možností přenocování dle individuálních preferencí (v
soukromí, hotel, camp)

Cílová skupina

Aktivity
tvořící
produkt

3)

Největší atraktivity – Telč (včetně zámku) – Oslednice
– Nová Říše (návštěva kláštera) a zpět. Telč-VanovŘásná - Lhotka – Mrákotín – Telč

4)

Přírodní krásy regionu – Telč- Roštejn – Řásná (Výšlap
na Javořici a Míchovu skálu) – Mrákotínské lomy –
Práskoleská lípa - Telč

Adolescenti, DINK, rodiny s dětmi, aktivní senioři

investiční

Zkvalitnění a propojení cyklotras (cca 15 000 000 Kč)

programov

příprava, tisk a distribuce map s textovým komentářem a

é

vyznačením tematických points of interests“

Podmiňující

-

aktivity
Cena

náklad min 1000 ks map
příprava, tisk a distribuce map … cca 80 000,-

Propagace

Mapa k zakoupení k dispozici na IC, u ubytovatelů ve městě
a okolí, www stránky (nejen města, ale i www.nakole.cz
apod).

Termín

podle možností města, co nejdříve

Partneři

Všichni aktéři zapojení do cestovního ruchu
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9.6 Pilotní produkt a jeho rozpracování do detailního marketingové
plánu

Jako pilotní produkt pro marketingový plán byla zvolena tématika Telč a pohádka.
Produkt

vychází

z faktu,

že

státní

zámek

Telč

obdržel

v roce

2007

v anketě

titul

nejpohádkovějšího zámku. Navíc se v prostorách zdejšího zámku a okolí (Roštejn) točila celá řada
pohádek. Významnou skupinu návštěvníků tvoří

rodiny s dětmi, proto je logické využít právě

tento pohádkový motiv k realizaci produktu.
Realizace se skládá z těchto kroků:
1)

Potvrzení města Telče jako nejpohádkovějšího města – u příležitosti dne dětí byl
vytvořen český rekord v navlékání korálků. Každoročně je nutné přijít s novým
rekordem s pohádkovou tématikou.

2)

Registrace ochranné známky „nejpohádkovější město“ na Úřadu průmyslového
vlastnictví, aby mohl být využíván slogan pro marketingové účely.

3)

Návrh loga „ nejpohádkovějšího města“

4)

Zhotovení propagačních předmětů (suvenýrů) s logem

a sloganem (zejména

trička, čepice, hrníčky)
5)

U poskytovatelů stravování zavést „pohádkové menu“, z nichž by byl automaticky
odváděn poplatek do o.p.s. Tourism Telč

6)

Pořádání událostí s pohádkovými motivy

7)

Poskytování ochranné známky dalším subjektům za úplatu (výnosy budou
součástí příjmů o.p.s.
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10. PŘÍLOHY
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